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1. Inleiding 

• 1.1 Achtergrond 

In 2010 heeft het Programmabureau Groene Hart de effectmonitor Groene Hart opgesteld, 
met als peiljaar 2009. Daarnaast wordt jaarlijks de Voortgangsrapportage Groene Hart en 
Westelijke Veenweiden (WV) opgesteld. De informatie en conclusies uit de rapportages 

O waren in 2010 nog lastig aan elkaar te koppelen. Dat komt omdat de rapporten niet dezelfde 
structuur hebben en ook geen samenhangende afweging is gemaakt wat precies in ieder 

• rapport behandeld zou moeten worden. Daarnaast is er enige overlap tussen de 
voortgangsrapportage Groene Hart en de voortgangsrapportage van de afzonderlijke 

• gebieden. Dit leidt tot verwarring over wie waarvoor verantwoordelijk is en/of sturing op 
heeft. 

Om monitoring een volwaardige functie te geven in het beleid is in 2011 onderzocht of er 
een geintegreerde voortgang- en effectrapportage opgesteld kan worden waarin deze 
problemen zijn opgelost. Begin 2012 is er een ontwerp voor een dergelijke rapportage 
gemaakt. Onderhavige rapportage is de eerste feitelijke invulling. De rapportage is geen 
dichtgetimmerd eindproduct maar geeft ruimte voor een gezamenlijke ontwikkeling van 
wensen en ideeen. Dit past ook bij de nieuwe bestuurlijke ontwikkelingen. In 2012 is een 
aanvang gemaakt met het verbreden van de stuurgroep. Daarbij is er aandacht voor het 
gezamenlijk benoemen van beleidsdoelen en een gezamenlijke manier van verantwoorden 
en monitoren af te spreken. 

1.2 Doelstelling 

De nieuwe voortgangs- en effectmonitor kijkt via meerdere perspectieven naar het Groene 
Hart (figuur 1) en wil op basis van de gecombineerde informatie komen tot: 

• Voor het Groene Hart en Westelijke Veenweiden 
o een goede diagnose van de conditie van het Groene Hart 
o een zinvolle invulling van verbeterpunten. 

111	
• Voor het Programmabureau Groene Hart 

o een formele verantwoording van die punten waar het programmabureau 
110	 verantwoordelijk voor is 

111 

• 

• 
•	 6 
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1. Hoe gaat het met 
de Icoon en WV gebieden ?

(voortgangmonitor)

Aanpak 2. Hoe gaat het met
de Groene Hart brede projecten ?

(voortgangmonitor) 

3. Hoe gaat het met 
de fysieke uitvoerings

maatregelen?
(voortgangmonitor) 

5. Hoe gaat het met 
de strategische doelen ? 

(effectmonitor)

4. Hoe gaat het met
de financiën ?

(financiële administratie) 

6. Hoe gaat het met
het draagvlak ?

(voortgangmonitor) 

7. Wat kunnen we yerbeteren ?
(analyses) 

V
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Figuur 1: Verschillende perspectieven bij deze rapportage 

De rapportage sluit aan op de informatiebehoefte van betrokken organisaties passend bij 
ieders verantwoordelijkheid. De provincie is verantwoordelijk voor de gebiedsprojecten die 
gedaan worden in het kader van het Programma Westelijke Veenweiden en de 
gebiedsicoonprojecten uit het Programma Groene Hart. De verantwoordelijkheid heeft 
betrekking op de financien, de uitvoering van de fysieke maatregelen en te behalen effecten. 
Het programmabureau Groene Hart is verantwoordelijk voor de Groene Hart brede 
projecten, effectmonitoring, en de voortgangsmonitoring van alle gebiedsprojecten tezamen. 

Figuur 2 geeft de ligging van de het Groene Hart, Laag Holland en de gebiedsprojecten 
(Groene Hart iconen en Westelijke Veenweiden).

• 
• 
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• 
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Buiten gebiedsprojecten: 
-Effectindicator 
-Bestedingen 

Binnen gebiedsprojecten (lcoon / WV): 
-Effectindicator 
-Bestedingen 
-Voortgang gebiedsproject (inhoud+draagvlak) 
-Voortgang bepalende fysieke maatregel 

•

Figuur 2 Ligging gebieden 

1.3 Context 
De context van het Groene Hart beleid is sterk aan het veranderen. Belangrijke 
veranderingen zijn: 
1. Bezuinigingen van het Rijk op het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG), waardoor 

ook minder geld beschikbaar is voor het Groene Hart, 
2. Decentralisatie van Rijk naar provincies van het beleid voor het landelijk gebied (natuur, 

landschap etc.), 
3. Versterking van de samenwerking van regionale overheden (provincies, waterschappen 

en gemeenten), resulterend in een verkenning naar de verbreding van de stuurgroep, 
4. Afschaffing van het rijksbeleid en rijksverantwoordelijkheid voor de Nationale 

Landschappen, 
5. Economische crises, 
6. Recessie op de woningmarkt waardoor er minder bouwinitiatieven zijn, 

• 7. Toename ondernemerschap landelijk gebied, wat leidt tot steeds meer vormen van 
innovatief ondernemerschap. • 

• • 
•	 8 
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Deze veranderende context heeft invloed op de realisatie van doelen, de uitvoering van 
maatregelen en de samenwerking en het draagviak. Daar waar dit speelt wordt dit vermeld 
in deze rapportage.

• 
• 
• • 
• 
• 
• • 
• • • 
• • • 
• 
• 
• 
• 
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Tabel 1: voortgang Icoon en Westelijke Veenweiden gebiedsprojecten 

Groene Ustweg 

Venster Bodegraven woerden 

Schelluinen West 

Knmpenerwaard 

Groot Mijdrecht Noord (GMN) 

Groene ruggengraat 

Oude Rijnzone 

De Venen 

Icoon •

Westelijke 
veenweiden

Kalverpolder 

Zeevang 

Maarssenveen Westbroek 

Groot Wilnis Vinkeveen 

Zegveld Portengen 

Nieuwkoopse Plassen — Bodegraven 

Westzaan •

Zegveld Noord 

Gouwe Wiericke/ Venster Bodegraven — 
Woerden

T■■■1 

0 
0

oortgang 
•lgemeen 

, Inhou 
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2. Gebiedsprojecten (Icoon en Westelijke Veenweiden) 

11/	Toelichting inhoud hoofdstuk 
In dit hoofdstuk wordt de voortgang van de gebiedsprojecten (Iconen Groene Hart en 
Westelijke Veenweiden) op hoofdlijnen beschreven. Het is niet de bedoeling om per gebied 
systematisch en volledig de voortgang van alle maatregelen in dat gebied weer te geven. 
Dat geeft teveel overlap geeft met de voortgangsrapportages van de afzonderlijke gebieden. 
In plaats daarvan wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe het gaat met de uitvoering van het 
geheel van de inhoudelijke maatregelen, hoe het gaat met het draagvlak voor het 
gebiedsproject als geheel en wat de vooruitzichten zijn. De beschrijving en beoordeling zijn 
gebaseerd op zelfdiagnose door de gebieden. 

Resultater 
• Tabel 1 geeft de voortgang van de gebiedsprojecten. Bijlage 1 geeft een nadere toelichting 

•	op de voortgang per project. 

Groen=	wenselijke toestand / op schema. 
411,	 Oranje=	(aanzienlijke) knelpunten. 

Rood =	project gestopt. 
410	 Geel=	onbekend. 

Grijs=	niet van toepassing. • 
111 

411 

0

10
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Inhoudelijke voortgang algemeen 
Van de 17 gebieden zijn er 9 op schema wat betreft de uitvoering van fysieke maatregelen. 
De plannen zijn uitgewerkt in uitvoeringsplannen en veel van de maatregelen zijn in 
uitvoering. De belangrijkste mijipalen tot 2011 (inclusief voorgaande jaren) zijn in bijlage 1 
weergegeven. Eén project is door het Rijk gestopt: de Groene Ruggengraat. 

Knelpunten 
7 gebieden hebben knelpunten in de uitvoering van fysieke maatregelen. De belangrijkste 
knelpunten worden veroorzaakt door de rijksbezuinigingen op het Investeringsbudget 
Landelijk Gebied (ILG) en tijdrovende procedures en processen. Dat heeft er toe geleid dat 
de meeste gebiedsprojecten in 2011 druk zijn geweest met herorientatie op hun ambitie, 
passend bij de nieuwe financiele situatie. In sommige gebieden spelen meerdere knelpunten. 
Bijlage 1 geeft een toelichting op de knelpunten. Het project Venster Bodegraven Woerden is 
deels afgerond en de resterende opgave is overgegaan in het project Gouwe-Wiericke. 

Draagvlak algemeen 
Het Draagvlak voor een meerderheid van de projecten (9 van de 17) goed. In 6 gebieden 
spelen knelpunten met het draagvlak. De belangrijkste knelpunten zijn onvoldoende 
draagvlak bij bewoners voor maatregelen en discussie over de doelen. 

Vooruitblik algemeen 
De kijk op de toekomst is gelaten te noemen. 3 van de 17 projecten zien een goed 
vooruitzicht. In sommige gevallen worden expliciete nieuwe kansen benoemd, zoals groei in 
het ondernemerschap, meer samenwerking, bijgestelde verwachtingen en nieuwe 
financieringsbronnen (bijlage 1). 
Bij 11 van de gebieden ziet men knelpunten in het verschiet. De genoemde knelpunten 
hebben betrekking op de rijksbezuinigingen, niet alleen op het ILG maar ondertussen ook op 
de Nota Ruimte-middelen. Ook de stagnatie van de economie en woningmarkt, tijdrovende 
procedures en draagvlak spelen een rol (bijlage 1). Het lijkt er op dat het effect van de 
bezuinigingen op ILG groter is dan alleen de invloed van de bezuinigingen zelf.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
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• 3. Groene Hart brede projecten 

Toelichting inhoud hoofdstuk 
• In dit hoofdstuk wordt op hoofdlijnen ingegaan hoe het gaat met de voortgang van de 

Groene Hart brede projecten die door het programmabureau worden getrokken. Het betreft 
• de volgende projecten: 

• Ruimtelijke Kwaliteit 
• • Merk en marketing 

•
• Effectmonitoring 
• Kennis en Innovatieprogramma WV 

• • Communicatie 
• Verbreding stuurgroep 

• • Waterrecreatie 
Er wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe het gaat met de uitvoering van het project, hoe het 

• gaat met het draagvlak voor het project en wat de vooruitzichten zijn. De beschrijving en 
beoordeling zijn gebaseerd op zelfdiagnose door het Programmabureau. • 

110	
Resultaten 
Tabel 2 geeft de voortgang van de Groene Hart brede projecten. Bijlage 2 geeft een nadere 

• toelichting op de voortgang per project. Opvallend is het project Merk en Marketing. Dit 
project haalt aantoonbaar goede resultaten. Het draagvlak is enerzijds goed, kijkende 

• bijvoorbeeld naar het gebruik van de website en de uitkomsten van het Rabobankrapport de 
•Kracht van het Groene Hart' (oktober 2012). Het draagvlak om het project te financieren 

• zodat het zelfstandig door kan gaan ontbreekt echter. Daarom wordt het draagvlak deel op 
"oranje" en deels op 'groen gezet. 

Tabel 2: Voortgong Groene Hart brede projecten 
.. 

•	gang algemeen	Draagvlak algemeen	aruittilik 
Aliiiii	 iillik 

Ruimtelgke Kwaliteit
1 

Merk en marketing (M&M) 

Effectmonitoring/Voorgangrapportage i	'IIIIIIIII6, 
Kennis en Innovatieprogramma WV Iln 
Communicatie  

Verbreding stuurgroep MIME 
Waterrecreatie

• • • • • 
•

Groen= 
Oranje= 
Rood = 
Geel= 
Grijs=

wenselijke toestand / op schema. 
(aanzienlijke) knelpunten. 
project gestopt. 
on bekend . 
niet van toepassing. 

• • • • Inhoudelijke voortgang Algemeen 
Alle projecten zijn wat betreft de inhoudelijke uitvoering op schema. Belangrijke mijlpalen 
voor 2011 zijn weergegeven in bijlage 2. 

• •	 12 
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• 
Draagvlak algemeen 
Drie projecten hebben knelpunten ten aanzien van het draagvlak. De belangrijkste 
knelpunten daarbij zijn: 
• Meer dan 1.000 deelnemers aan Merk & Marketing, maar onvoldoende financieel 

commitment vanuit de gemeenten, ondernemers en marktpartijen (Merk & Marketing). 
• Gematigde steun bij gemeenten voor het project verbreding stuurgroep, 
• Onvoldoende steun voor de resultaten van het project (Ruimtelijke kwaliteit). 
Bijlage 2 geeft een toelichting. 

Vooruitblik algemeen	 • 
De kijk op de toekomst is redelijk positief. Bij twee projecten ziet men knelpunten in het 
verschiet. De genoemde knelpunten zijn: 
• Toekomst ruimtelijke kwaliteit in relatie tot het stagneren van de woningmarkt betekent 

dat er minder wordt gebouwd. Naast binnenstedelijke opgaven betreft het ook	• 
uitbreidingen aan de randen van steden en dorpen. Minder bouwen betekent wellicht • minder aantasting van de ruimtelijke kwaliteit, maar het kan ook betekenen dat al in 
gang gezette ontwikkelingen niet of niet goed worden afgerond en dat er ook geen geld 
en ruimte is om ontwikkelingen landschappelijk goed in te passen. Minder 
bouwactiviteiten betekent ook minder inkomsten uit die woningbouw, die anders (deels)	• 
aan een goede ruimtelijke inpassing hadden kunnen worden besteed. Stagnatie in de 
woningbouw of niet, ontwikkelen en bouwen met Groene Hart-kwaliteit is altijd het	41/ 
uitgangspunt. Met het project 'Ruimtelijke Kwaliteit' wil het programmabureau Groene 
Hart deze ontwikkeling met Groene Hart kwaliteit faciliteren en aanjagen. Het animo	40 
onder gemeenten en provincies voor dit project is zeer wisselvallig. • • Financiering Merk en Marketing: Het is lastig om voldoende middelen te vinden in het 
huidige klimaat van bezuinigingen. Het Groene Hart Bureau voor Toerisme (GHBT) is in	• 
financiële problemen geraakt en begin 2012 failliet gegaan. Het was de bedoeling de 
Merk & Marketing activiteiten na 2012 daar onder te brengen. Hierdoor valt een	• 
samenwerkingsstructuur (gemeenten en bedrijven) voor promotie weg. Er wordt een 
haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar het in concessie geven van de Merk & Marketing	• 
campagne aan een partij buiten de provincie. Randvoorwaarde is een financiële bijdrage 
van gemeenten en bedrijfsleven.	 • 

• Kansen. 
Gedacht kan worden aan een nauwere samenwerking op het gebied van ruimtelijke kwaliteit 
en Groene Hart promotie. De veranderende context in financiële middelen en inzet 
rijksbeleid (zie paragraaf 1.3) vragen om samenwerking op (boven)regionaal niveau om de 
voortgang en de ontwikkeling van het Groene Hart te continueren. De kansen voor het in 
concessie geven van het gebruik van verschillende Merk en Marketing instrumenten wordt in 
2012 onderzocht. • • 

•
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• 4. Uitvoeringsmaatregelen in de gebiedsprojecten 

Toelichting inhoud hoofdstuk 
• Dit hoofdstuk bevat een overzicht van de voortgang van de fysieke maatregelen die het 

meest bepalend zijn voor de realisatie van de strategische doelen. De voortgang wordt voor 
• alle gebiedsprojecten van het Groene Hart en Laag Holland samen gegeven en niet per 

gebied. De achterliggende gegevens zijn wel per gebied beschikbaar. •
•

In dit hoofdstuk wordt niet aangegeven hoe het planvormende proces verloopt van de 
maatregelen maar alleen of de fysieke realisatie plaats vindt. Op voorhand is daarbij bekend 

• dat veel maatregelen nog in uitvoering moeten komen. Dat komt omdat de fysieke 
maatregelen onderdeel zijn van integrale gebiedsprocessen die vaak veel tijd vragen. In veel 

• gebieden is anno 2012 het planvormingsproces min of meer geheel doorlopen. Daarbij is 
bepaald hoe men om gaat met eventuele herijkingen door bezuinigingen. In de volgende 
jaren is de verwachting dat vooral in de uitvoering van fysieke maatregelen voortgang zal 
plaatsvinden. •
De gegevens zijn aangeleverd door de coördinatoren en projectleiders van de 

• gebiedsprojecten. Deze hebben per maatregel de beleidsopgave en de realisatie voor hun 

• gebied ingevuld. Deze zijn vervolgens door het programmabureau gesommeerd naar een 
totaal voor alle gebiedsprojecten (WV en Groene Hart iconen) in het Groene Hart als geheel. 

• Er is nog geen informatie verzameld over de voortgang van maatregelen buiten de Icoon en 
Westelijke Veenweiden gebiedsprojecten. •
De informatie is verzameld over de beleidsinzet (opgave) in de gebieden. Het is belangrijk 

• om op te merken dat de beleidsinzet van maatregelen nog steeds kan veranderen. Er wordt 
steeds meer gewerkt vanuit een integrale gebiedsaanpak, waarbij inzet van de ene 

• maatregel kan worden vervangen door inzet van een andere als dat een beter eindresultaat 

•
geeft, Dit betekent dat ook de totale opgave die gerealiseerd moet worden kan veranderen. 

• De maatregelen worden helaas niet in alle gebieden in dezelfde eenheden uitgedrukt. Soms 
wordt er voor een maatregel gesproken over kilometers, dan over kuub, dan over hectare, 

• dan over projecten. In een aantal gevallen is het daardoor lastig om de maatregelen te 
sommeren. Daarom is de tabel in bijlage 4 een ruwe schatting. •
In dit hoofdstuk zijn maatregelen die door waterschappen worden genomen als onderdeel 

• van hun reguliere werk voor de uitvoering van hun waterbeheersplan niet als zodanig 

•
integraal opgenomen. Dit, omdat er steeds alleen is ingezoomd op de gebiedsprojecten en 
de (water-) maatregelen die specifiek in de plannen van de gebiedsprojecten opgenomen 

• zijn 

• Resultaten 
Bijlage 4 geeft de resultaten van de maatregelen. De thema's natuur en recreatie zijn 

• procentueel het meest in uitvoering gekomen. Maatregelen met een grote opgave die in veel 
gebieden aan de orde zijn, en met een behoorlijke realisatie van 2008-2011 zijn: •

•
• Realisatie ecologische verbindingszones: 5 van de 7 km (75%) 
• Fietsroutestructuur 20 van de 47 km, aantal (42%) • •	 14 

•

•
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• Areaal gebied verworven / ingericht / beheerd natuur: 1774 van de 5524 hectare (32%) 
• Aanleg hoogwatervoorziening: 14 van de 29 hectare (49%) 
• Optimalisatie weidevogelbiotoop: 250 van de 630 hectare (40%) 
• Recreatieve voorzieningen (bezoekerscentra, picknickplaatsen, bezoek boerderijen, 

vogelschermen): 9 van de 26, aantal (33%) 
• Verplaatste boerderijen: 6 van de 23 hectare (26%) 
• Landschapselementen: 25 van de 100 hectare (25%) 
• Glassanering en herinrichting: 12 van de 185 hectare (6%) 
• Grondmobiliteit: 231 van de 1640 hectare (14%) 

Maatregelen met een grote opgave die in veel gebieden aan de orde zijn en met een 
beperkte realisatie tot op heden zijn (figuur 3): 
• Onderwaterdrainage: 12 van 2.840 hectare 
• Aanleg kavelpaden, brede banden: 7 tot 10 hectare van de 990 hectare 
• Compensatie t.b.v. opheffen onderbemaling/ accommodatie op natte gronden: 0 van 

2.508 hectare 
• Inrichting hydrologische bufferzone: 0 van de 595 hectare 
• km natuurvriendelijke oevers: 7 van de 169 km 
• Aanleg waterberging: 0 van de 200.210 kuub 
• Baggerdepots: 0 van de 42, aantal 
• wandelstructuur 0 van de 44 km, aantal 

Voor sommige maatregelen is het lastig om te bepalen wat de voortgang is (verschillende 
manieren van meten): 
• Gebaggerd: 

O 130 van de 250 hectare (52%) 
O 0 van de 821.934 kuub 

• Ka noroutestructuur: 
o 4 van 4 (aantal) 
O 0 van de 86 km

• • • 
• 
• 

• 

• 
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• 5. Financiën 
• Toelichting inhoud hoofdstuk 

Net als in 2010 en de voorgaande jaren zijn de totaalbestedingen van de provincies in het 
• Groene Hart bepaald op basis van de beschikbare financiële ILG administraties (prisma, Peil). 

Op basis hiervan is een indicatief beeld te geven over de bestedingen. Bij het bepalen van de 
• kosten en uitgaven doen zich een aantal praktische problemen voor: 

. De financiën hebben betrekking op de t.b,v, ILG verantwoording opgezette 
• administraties. Niet alle uitgaven zitten in de ILG-AVP administratie. De financiën van de 

•
afzonderlijke gebieden en de financiën van de maatregelen of de financiën van de 
Groene Hart brede projecten zijn niet afzonderlijk in de behandeling opgenomen. 

• • De provincies gaan onderling verschillend om met meerjarige verplichtingen. Soms 
worden die ten laste van een enkel jaar gebracht en soms over de jaren uitgesplitst. • • De indeling van ILG is niet op basis van de Groene Hart kaart. De kosten van 
maatregelen zijn handmatig toebedeeld als zijnde liggend in het Groene Hart of niet. 

• • De bestedingen Groene Uitweg uit FES rijksweg Al zijn niet meegenomen. 
Tegen deze achtergrond zijn de gegevens alleen geschikt ter indicatie van ontwikkelingen en 

• trends op hoofdlijnen. Voor formele analyses en conclusies wordt terug venNezen naar de 

•
formele begrotingen van de 3 provincies. Bijlage 3 geeft de financiële basisgegevens. 

Resultaten. 
Tabel 3 geeft de uitgaven per onderwerp. De totaal bestedingen zijn van 2010 tot 2011 

• afgenomen van 122 tot 44 miljoen euro. Ten opzichte van 2010 zijn alleen de bestedingen 

•	voor landschap en overige doelen toegenomen, in totaal voor ongeveer 2,5 miljoen euro. 

• • • 

• 

• • • • • • • • • • • • 18 
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NB: in 2010 is een meerjarige verplichting opgenomen waardoor de schatting van de bestedingen 26 miljoen te hoog is (120 
had 94 miljoen moeten zijn). 

De langjarige trend is ook een van steeds verdere bezuiniging (figuur 4). In 2008 werd nog 
meer dan 250 miljoen euro besteed. Voor de sodaal economische vitalisering is een korte 
toename in bestedingen te zien in 2010. Proceskosten zijn afgenomen van 3,3 miljoen in 
2009 naar 1,8 in 2011. 
De afname in uitgaven is in 2009 conform de begroting. In het betreffende jaar 2009 werd al 
duidelijk minder begroot dan in 2008 is uitgegeven. In 2010 en 2011 is de verdere afname in 
bestedingen toe te schrijven aan de rijksbezuinigingen in het kader van ILG en de impact 
hiervan op alle projecten die afhankelijk zijn van cofinanciering. 

Bestedingen TOTA 2010 TOT 2011 

(1LG-)doelen Groene Hart Groene Hart 

Natuur (EHS) Verwerving 21 491 357 9 913 876 

Inrichting 

Vercroginglestnpring

7998.455 

393 333

1 880.798 

76.762 

Landbouw 936 999 816 466 

Landschap 2 962 753 4 9K 63E1 

Recreatie fROd$ Veruerving 10 381449 8 828 895 

Irpchting 5039232 1.507 763 

StPaal.C.9.01),IDAQhg 
vitahsering

15869 057 409270 

westel ijk e veenweiden

afrem men 
bodemrial ing 19688 083 6936 282 

verbetenrg 
vaterteneer 33 809.274 6 892 625 

iDverige doelen

1 770 215

400 116 

proceskosten 1 816 877 

TOTAAL 120340 207 44.470.367

Tabel 3: Uitgaven per onderwerp

• • • • • • 

• • 

• • 
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Figuur 4: Jaarlijkse bestedingen per onderwerp (in miljoenen euro) 
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Ten opzichte van de in 2008 geraamde totaaluitgaven voor de periode 2008 tot 2013 is er 
inmiddels ongeveer 42% van het geld feitelijk besteed (Figuur 5). Aileen voor 
sociaaleconomische vitalisering is meer uitgegeven dan in 2008 geraamd voor de looptijd 
2008-2013: 20 miljoen besteed versus 9 miljoen geraamd in 2008 voor de looptijd 2008 tot 
2013. 
Indien er in 2012 en 2013 vergelijkbare bestedingen zullen zijn als in 2011 (d.w.z. 44 

• miljoen), dan kan de totale besteding voor de periode 2008-2013 oplopen tot ongeveer 50% 
van het geld dat in 2008 geraamd was om de doelen te halen. Het is daarbij belangrijk op te 

O merken dat het geld dat in 2008 geraamd was, door de ILG-bezuinigingen niet meer 
beschikbaar is. Het aanpassen van doelen aan de nieuwe financiële situatie is dan ook een 
belangrijk onderwerp geweest in de gebiedsprojecten in 2011/2012. 
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Figuur 5: Totaal bestedingen 2008 tot 2011 per onderwerp (in miijoenen euro) ten opzichte van de 
geplande uitgaven in 2008 voor de looptijd 2008-2013
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II)

• 6. Stand van zaken Strategische doelen 

•	Toelichting inhoud hoofdstuk 
• Dit hoofdstuk bevat een samenvatting van de effectmonitor 2012 (peiljaar 2011). In Tabel 4 

wordt per strategisch doel met de effectindicatoren aangegeven of de huidige toestand goed 
• is en of er een verbetering of verslechtering is ten opzichte van de situatie in 2009. De 

basisgegevens en kaarten staan in bijlage 5. •
Resultaten 
Op basis van de effectmeting is duidelijk dat er enige veranderingen op effectniveau zijn. De 
veranderingen zijn beperkt. Dat komt deels omdat de effectindicatoren ook niet snel 
reageren, maar ook omdat de situatie in het Groene Hart min of meer gelijk is gebleven. De 
situatie is stabiel en, zoals in de effectmeting over 2009 al gesteld, relatief gunstig. 

• • • 

• 
• 

• 

• 

Geen meting, maar 
waarschijnlijk 
stabiel 

Landschappelijke 
diversiteit

% karakteristieke 
strokenverkaveling 
(weinig veranderd sinds 
1900)

700/o Gelijk 

% zeer open gebied GH: 27% 
LH: 52%

GH: 25,4% 
LH: 50%

GH:1,6% afname 
LH: 2% afname 

Verrommeling Aantal nieuwe grote 
elementen (windmolens 
etc.)

2007 tot 2009: 
geen

2009 tot 2011: 
geen

Gelijk 

% bouwactiviteiten met 
beeldkwaliteitsplan of 
landschapsvisie

69% 75% Verbetering 

Lokale elementen Onbekend 

Bodemdaling Areaal gebied met 
maatregelen 
Centimeter bodemdaling

Opgave: 27500 
hectare

10 hectare in 
uitvoering. 
Geen meetbare 
effecten 
bodemdaling

Achterstand 

Landbouw Economische vitaliteit in 
SO

Schaalvergroting 
landbouw

SO kleine tot 
middengrote 
veehouderij 
bedrijven neemt af

Lichte afname 

% bedrijven met 
verbreding

31% van de 
bedrijven

; 40% Toename van 9% 

Recreatie Aantal knelpunten 
opgelost of opgepakt van 
145 (opgave)

75 knelpunten 98 knelpunten Verbetering: 23 
knelpunten 
opgepakt 

Verblijfs- en 
dagrecreatie, 
omzet en

Sterke groei van 
2005 tot 2008

i

Wisselende signalen Gelijk 

aantal arbeidsplaatsen 
Natuur Hectare verworven en 

ingericht
7079 hectare 7572 hectare Beperkte 

verbetering (490 
hectare) door 
rijksbezuinigingen 

Trend weidevogels lichte afname, Trend neemt niet 
veel meer verder af

Gelijk

• 
• 
• • 
• 
• 

• • 
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Wonen woningvoorraadruimte 
2011-2019 binnen

2612 woningen	828 woningen 
ruimte	 ruimte

Toename woningen 
(1774), maar 
binnen afspraak migratiesaldo nul (35.700 

woningen) 
Werken Planning hectare 2004-	356 hectare	323 hectare 

2020
Afname (-33 
hectare) 

Water KRW doelen KRW-doelen	 Enige verbetering 
worden nu nog 
niet gehaald 

Hectare 823	 1107 Toename 284 
hectare 

Km op orde 488	 583 Toename 94 km 

Nb	 nulmeting 

Leefbaarheid Score leefbarometer De leefbaarheid	Leefbaarheid blijft 
scoort positief	gelijk

Gelijk 

Verandering aantal 
voorzieningen

Er zijn voldoende	Aantal 
voorzieningen in	voorzieningen blijft 
het Groene Hart	eijjk

Gelijk 

Verbetering Beleving Bekendheid 
Beleving 
Bezoekers website

positief imago	positief imago 
Bekendheid neemt 
toe

Tabel 4 Overzicht effectmeting

• • 
• 
• 
• 
• 
• 

• • 
• • 
• • 

• 

• • • • 
• • • 
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•
• 7. Analyses en aandachtspunten 
11,

In dit hoofdstuk worden een aantal analyses gedaan door gegevens over inspanningen, 
• effecten, draagvlak en financier) te combineren. 

Invloed bezuinigingen op uitvoering fysieke maatregelen 

41/

	

	
Uit de voorgaande hoofdstukken blijkt dat de uitvoering van de fysieke maatregelen in de 
gebieden langzaam op gang is gekomen in 2011 en ook de voorgaande jaren. Dat is te 

• wijten aan de kwetsbaarheid van gebiedsgericht beleid ten tijde van bezuinigingen. Fysieke 
maatregelen kunnen immers pas worden uitgevoerd nadat integrale gebiedsprocessen met 

410

	

	alle stakeholders zijn afgerond. Deze gebiedsprocessen kosten vaak veel tijd en zijn in de 
meeste gebieden in de periode 2007 tot 2010 op gang gekomen. Juist toen alles klaar stond 

• om in uitvoering te komen zette het vorige kabinet de ILG bezuinigingen in. Als een van de 
financieringsbronnen (ILG) wegvalt dan kan de uitvoering niet verder. Veel maatregelen 

• worden immers bekostigd door middel van cofinanciering. Feitelijk moet dan het integrale 

•
gebiedsproces weer opnieuw doorlopen worden om op basis van de nieuwe budgetten tot 
herziene afspraken en prioriteiten te komen. Dat is in de afgelopen periode dan ook gedaan. 

• Dat verklaart waarschijnlijk waarom de uitvoering van veel maatregelen in 2011 langzaam op 
gang is gekomen. 

Landschappelijke diversiteit en verrommeling. 
• Uit de meting van 2009 en 2010 blijkt dat de situatie rond om landschappelijke waarden en 

verrommeling stabiel is. De inzet van instrumenten zoals migratiesaldo nul, 
• beeldkwaliteitsplannen, bouwen met Groene Hart kwaliteit en de ondersteuning door het 

Kwaliteitsteam Groene Hart geven voldoende handvatten. Wel is de vraag in hoeverre de 
110	recessie en de stagnatie op de woningmarkt en krimp niet veel bepalender zijn. Daarnaast is 

•
er weinig zicht op het dossier van lokale verrommeling. Juist deze verrommeling kan veel 
hinder geven/beeldbepalend zijn voor het Groene Hart. Lokale verrommeling is de 

• verantwoordelijkheid van gemeenten. 

4110	Bodemdaling en water 
Uit de effectmetingen van 2009 en 2011 blijkt dat het nog geruime tijd gaat duren voordat 
er een duidelijk effect van verminderde bodemdaling gemeten kan gaan worden. Jaarlijkse 
fluctuaties in neerslag hebben een grote invloed op de metingen. Uit de inzet van 

• maatregelen in de WV en Icoon gebiedsprojecten blijkt dat er nog weinig maatregelen 

•
genomen zijn. Opgemerkt moet worden dat het programma in het kader van Westelijke 
Veenweiden jong is. Het op gang komen van maatregelen die daarmee samenhangen, mag 

• pas in 2012-2013 verwacht worden. Gedacht kan worden aan het tegengaan bodemdaling, 
de KRW en diverse maatregelen als kavelpaden en oevers. Maar ook als alle maatregelen 

• wel genomen zijn, is in totaal maar maximaal 5.943 hectare in de gebiedsprojecten 
aangepakt. Dat is ongeveer 2,7 % van het Groene Hart en laag Holland oppervlakte. 

• De inzet van waterschappen in het kader van het reguliere beleid van waterbeheersplannen 
draagt ook bij om bodemdaling tegen te gaan. Een maatregel als flexibel peilbeheer kan 

• bijvoorbeeld indirect bijdragen aan het tegengaan van bodemdaling. Ook het verwerven en 

•
inrichten van (natte) natuurgebieden levert een bijdrage aan het tegengaan van 
bodemdaling. Uit de inventarisatie van bijlage 5 blijkt dat dit soort maatregelen op ongeveer 

41/	15000 hectare extra spelen ten opzichte van de 5000 hectare uit de WV en Icoon 
gebiedsprojecten. Het ligt voor de hand dat hier een goede afstemming kan plaatsvinden. Er 

•
24
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Landbouw 
Uit de effectmetingen van 2009 en 2011 blijkt dat de landbouw stevig staat en 
schaalvergroting en verbreding verder door zetten. Landbouwbedrijven spelen een steeds 

	

grotere rol in natuurbeheer. Er zijn diverse subsidies om de landbouw daarbij te	• 
ondersteunen. Met het Veenweide Innovatie Centrum (VIC) wordt er gezocht naar nieuwe 
manieren om goede landbouw te bedrijven als de bodem verder daalt en er meer water is. 
Het aantal kleine en grote bedrijven neemt toe. Ten aanzien van de kleine bedrijven mag • men veronderstellen dat juist deze bedrijven actief zijn met verbreding. 
Aandachtspunt is de economische vitaliteit van de middelgrote bedrijven. Juist van dit 
formaat zijn er op dit moment veel in het Groene Hart. Het aantal loopt echter achteruit. De 
invloed en effecten hiervan op het Groene Hart zijn niet bekend. De landbouw vertolkt in het 
Groene Hart immers een sleutelrol, voor de economische vitaliteit, als beheerder van het 
landschap en de natuur. Als daar grote veranderingen plaatsvinden dan kan dat relevant 
zijn. Dat vraagt om een nadere verkenning. 

Natuur 
De bezuinigingen in het kader van ILG hebben een grote invloed gehad. De kwaliteit van de 
bestaande natuur van dit moment is niet afgenomen. De impact is vooral op de beoogde, 
nog te realiseren natuur: deze is in omvang sterk aangepast. Daarmee moeten lange termijn 
doelen ook aangepast worden. 

Recreatie 
Uit de effectmetingen blijkt dat er een groei in de bestedingen in de recreatiesector was in 
de periode van 2005 tot 2008. De ontwikkelingen in bestedingen en werkgelegenheid van 
2008-2010 zijn wisselend, voor verblijfsrecreatie wat positiever dan voor dagrecreatie . Vanaf 
2008 mag men verwachten dat het project Merk en Marketing invloed heeft gehad op de 
recreatieve omzet. Er is een website gemaakt waarin het recreatieve aanbod wordt 
geetaleerd en er is veel aandacht besteed aan reclame. Het aantal dagactiviteiten is sterk 
toegenomen. Dit heeft qua bestedingen echter nog niet geleid tot een sterke toename in de 
sector in de periode 2009 tot 2011. Dat was wellicht ook niet mogelijk omdat juist in deze 
periode de recessie echt voelbaar is geworden. 

Wonen, werken en voorzieningen 
Uit de effectmeting blijkt dat het Groene Hart ten aanzien van wonen, werken en 
voorzieningen in de afgelopen 2 jaren stabiel is. • 
Draagvlak en beleving 

	

Uit de analyses van gebieden blijkt dat ondanks alle bezuinigingen er nog steeds een goed	ID 
animo is voor het Groene Hart en de projecten. Ook blijkt dat er nog steeds een toename is 
van de bekendheid van het Groene Hart en dat mensen vooral positieve associaties hebben 
bij het Groene Hart. Al met al is dat voldoende reden om vol goede moed aan het 
gezamenlijke Groene Hart te blijven werken.

	

25	 • 

zou een integraal plan kunnen worden gemaakt waarin de maatregelen vanuit de 
gebiedsprojecten en de maatregelen die waterschappen nemen in het kader van hun 
reguliere taken optimaal op elkaar zijn afgestemd. 
Met het Veenweide Innovatie Centrum (VIC) wordt er gezocht naar nieuwe manieren om 
goede landbouw te bedrijven bij hogere grondwaterstanden, zodat bodemdaling kan worden 
tegengegaan.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Bijlage 1: Toelichting voortgang Gebiedsprojecten 

Inhoudelijke voortgang algemeen 
Van de 17 gebieden zijn er 9 op schema wat betreft de inhoudelijke uitvoering. De plannen 
zijn uitgewerkt in uitvoeringsplannen en veel van de maatregelen zijn in uitvoering. De 
belangrijkste mijlpalen tot 2011 (inclusief voorgaande jaren) zijn in bijgaande box 
weergegeven. 

Box 1: beschrijving resultaten 
Doelstellingen deel gehaald 
• Venster Bodegraven Woerden: De doelstellingen zijn deels behaald, vooral het 

verminderen van de barrière Al2 voor groene verbindingen en routes, en de 
visieontwikkeling voor verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in het Venster. Het overige 
deel van het project is overgegaan in Gouwe Wiericke. 

Uitvoering in volle gang 
• Groene Uitweg: Het Groene Uitwegprogramma is goed op streek. Het programma 

bestaat momenteel uit 21 projecten. Van deze 21 zijn er twee afgerond (Fietsbrug 
Muiden en Bezoekerscentrum 's-Graveland) negen projecten zijn in de uitvoering, 
waarvan er in ieder geval twee dit jaar worden opgeleverd. Elf projecten zitten in diverse 
stadia van voorbereiding. Voor het programma is over het algemeen een groot 
draagvlak. De evenwichtige verdeling van de projecten (en geld) onder de diverse 
sectoren (landbouw, recreatie, cultuurhistorie, natuur) is daar mede debet aan. Per 
individueel project kan het draagvlak iets meer of minder zijn. 

• Gouwe Wiericke/ Venster Bodegraven — Woerden: De uitvoering van de 
watermaatregelen loopt op schema. Het Hoogheemraadschap van de Stichtse Rijnlanden 
(HDSR) heeft een eerste werk opgeleverd. In 2012 wordt een begin gemaakt van de 
aanpak van bodemdaling in het landbouw gebied. De provincie en het waterschap 
werken hiervoor een subsidieregeling uit in 2012, en geinteresseerde ondernemers 
worden uitgenodigd voor deelname aan een grootschalige proef. De voorbereiding van 
de overige projecten verloopt volgens planning. Hoogheemraadschap van Rijnland is na 
de subsidietoekenning van 4 projecten gestart met de planuitvoering in en rond 
Reeuwijkse Plassen. In 2012 komt het project Oostpolder van de gemeente Gouda 
gereed. De sanering van ongewenste kassen in Bodegraven verloopt volgens schema. In 
de komende periode wordt ingezet op het uitwerken van een integrale aanpak (bodem, 
landbouw, veenweidenatuur, recreatie) voor de deelprojecten Abessinië, Oukoop en 
Venster- Bodegraven-Woerden. 

• Schelluinen West: De ontwikkeling van het bedrijventerrein Schelluinen-West (15 ha) 
loopt op schema. De verwachting is dat door de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij 
Schelluinen-West (ROM/S) in 2012 5 tot 6 hectare bedrijventerrein wordt verkocht. Een 
deel hiervan is inmiddels gerealiseerd. Daar zit ook een transportbedrijf bij dat geldt als 
knelpunt in de dorpskern van Hoornaar. Op deze plek komen 3 woningen terug. Een 
tweede knelpuntbedrijf vertrok in 2010 al uit Hardinxveld. Deze locatie wordt nu ingepast 
in een woningbouwprogramma. In 2012 zal deze kavel naar verwachting worden 
verkocht. 

• Krimpenerwaard: In 2011 zijn goede resultaten geboekt ondanks de stagnatie in het 
proces van de herijking van de EHS. Zo is er in totaal nu 1.650 ha binnen de begrenzing 
verworven. Het aantal zorgboerderijen en Bed & Breakfasts is verdubbeld in de afgelopen 

27



•

• r e 1 ij k e Veenweiden

V

P''eret, /101 
NATIONAAL LANOSCHAP 

• • • • 

vijf jaar. Alle vijf beoogde dorpsparken zijn gerealiseerd. De uitvoering van het 
watergebiedsplan is gestart. Op het gebied van recreatie en toerisme is de 
samenwerking tussen de diverse organisaties versterkt en er wordt gewerkt aan een 
gezamenlijke agenda voor de komende jaren. 

• De Venen: In het Utrechtse AVP-gebied De Venen zijn in 2011 enkele TOP's gerealiseerd, 
is subsidie verstrekt voor de inrichting van een Passantenhaven in Woerden en zijn 
restauratiewerkzaamheden uitgevoerd in het NHW-fort Waver-Amstel. In het kader van 
de agrarische structuurversterking zijn diverse 'kavelaanvaardingswerken' in 
voorbereiding/uitvoering. Voor de voortgang van Groot Wilnis Vinkeveen. 

• Groot Wilnis Vinkeveen: De uitvoering is voortvarend op gang gekomen. Nadat het 
realisatieplan is vastgesteld, is met de uitvoering van een aantal onderdelen gestart 
(baggeren, aanleg natuurvriendelijke oevers) en het voorbereiden van de andere 
uitvoering (kavelruil, regeling verminderde drooglegging, natuurinrichtingsplannen). 

• Zegveld Portengen: In het versnellingsproject Zegveld Portengen zijn al veel maatregelen 
uitgevoerd waaronder de hoogwatervoorziening Hoofdweg. Hoogwatervoorziening 
Kamerikse Wetering en Teckop, de bouw gemaal Oud-Kamerik en water aan- en afvoer 
Kamerik Teijlingens zijn in uitvoering. 

• Nieuwkoopse Plassen — Bodegraven: Het project Noordse Buurt is in uitvoering, veel glas 
is al aangekocht, maar de planvorming zal als gevolg van de tegenslag in de 
woningbouw, in 2012 moeten worden geactualiseerd. De vertraging in de Meije 
Graslanden in de uitvoering als gevolg van de discussie over de Programmatische Aanpak 
Stikstofimpasse zal in 2012 kunnen worden opgelost, en daarmee de uitvoering kunnen 
worden voortgezet. 

• Wormer en lisperveld: Het project ligt op schema. Het uitvoeringsprogramma voor de 2e 
fase van het project 'Wormer- en Jisperwater` voorziet in een deelproject 'Baggeren 
tweede helft blok 3, blok 4 en 5'. De blokindeling is aangegeven in de vorige 
voortgangsrapportage. Gebleken is dat oeverafslag een probleem is voor de 
waterkwaliteit. HHNK heeft inmiddels een aantal gesprekken gevoerd met agrariers die 
bereid zijn percelen beschikbaar te stellen voor de aanleg van een baggerdepot. HHNK 
stelt contracten op. Ook is een vergoedingsregeling in voorbereiding. De provincie Noord-
Holland heeft een tekortsubsidie verleend vanuit het ILG. Daarmee wordt de aanleg van 
oeverbescherming	binnen	het	deelproject	'Optimalisatie	graslanden	c.q. 
weidevogelbiotoop' apart geadministreerd en gefinancierd met geld van 
Hoogheemraadschap Noorderkwartier (HHNK) en de provincie. De Stuurgroep Wormer-
en Jisperwater heeft het projectplan voor de optimalisatie van de weidevogelbiotoop 
vastgesteld. Het deelproject loopt voor op de oorspronkelijke planning. Voor de volgende 
onderwerpen zijn tevens een aantal (voorbereidende) werkzaamheden volgens planning 
uitgevoerd: Recreatieplan Wormerland, Duurzaam beheer en Monitoring, Praktijkproef 
afdekken waterbodem met zand en Praktijkproef onderwaterdrainage. Al met al is het 
draagvlak goed: er zijn enkele voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd voor 
belanghebbenden en geinteresseerden. Er wordt minimaal gebruik gemaakt van 
bezwaar- en beroepsprocedures. Politiek gezien is het project onomstreden. 

Goede voorbereiding voor de uitvoering in 2012 met oog voor samenwerking tot stand 
gebracht: 
• Dude Rijnzone: Het draagvlak voor het Programma Oude Rijnzone is goed, getuige het in 

november 2011 definitief vastgestelde Ontwikkelingsstrategiekader in het Algemeen 
Bestuur, na consultatie bij raden en staten.
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• Kalverpolder: De voorbereidingen lopen voortvarend. Een samenwerkingsovereenkomst 
over de uitvoering van de maatregelen is ondertekend in april 2012. Uitvoeringsplan is 
vastgesteld en goedgekeurd door EL&I. Het baggerplan en de werkbeschrijvingen voor 
het herstellen van percelen zijn onderhanden. Vergunningen in het kader van de 
natuurregelgeving en de waterregelgeving zijn in voorbereiding dan wel aangevraagd. 
Voor de uitkijktoren is het definitief ontwerp en maquette gemaakt en de WABO-
vergunning aangevraagd. Vanaf najaar 2012 is de uitvoering gepland. Door veel te 
investeren in gesprekken met alle bewoners, gebruikers, pachters en eigenaren is er 
breed draagvlak voor de inrichtingsmaatregelen. Zowel in de vorm van individuele 
gesprekken als in de vorm van een gemeenschappelijke informatieavond. Daarnaast is 
het onderwerp Beheer goed op de agenda gekomen. Er vinden gesprekken plaats tussen 
Staatsbosbeheer (grootste eigenaar/beheerder) en de Stichting Kalverpolder (goed 
georganiseerde vrijwilligersorganisatie in beheer). De Stichting verzet voor ca 1,5 fte 
beheer. 

• Zeevang: De prioritaire maatregelen zijn alien in voorbereiding genomen. Vanaf augustus 
2012 zal de uitvoering starten. Deelnemende partijen (hoogheemraadschap, gemeente, 
Staatsbosbeheer, provincie) zijn actief. De projectleiding door Dienst Landelijk Gebied (in 
opdracht van de provincie) loopt goed. Inwoners en gebruikers (boeren) van het gebied 
zijn goed bekend met het project en de voorgenomen maatregelen. Door de gesprekken 
over het verbeteren van de verkaveling is veel energie losgekomen. Het initiatief voor 
concrete voorstellen ligt bij de boeren in drie deelgebieden. 

• Zegveld Noord: In 2011 is de uitwerking van de Businesscase Zegveld Noord opgepakt. 
De 'Fase 1 maatregelen' worden uitgewerkt in een projectplan. Het Rijk heeft ingestemd 
met de uitwerkingen en heeft in december 2011 de middelen beschikbaar gesteld. De 
subsidieaanvraag door Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden volgt in 2012. 

• Maarssenveen Westbroek: In 2011 is de uitwerking van de Businesscase Maarsseveen 
Westbroek opgepakt. Het rijk heeft ingestemd met de uitwerkingen en heeft in december 
2011 de middelen beschikbaar gesteld. Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vechtstreek 
(AGV) zal in 2012 een subsidieaanvraag indienen voor maatregelen in fase 1. 

Knelpunten 
7 gebieden hebben knelpunten in de inhoudelijke voortgang. De belangrijkste knelpunten 
zijn de rijksbezuinigingen EHS en de procedures. Meerdere knelpunten spelen in sommige 
gebieden. Box 2 geeft een toelichting op de knelpunten. 

Box2 : beschniving knelpunten

• 

Rijksbezuinigingen EHS. Zes gebieden hebben dit in 2011 als knelpunt opgevoerd. Bij veel 
projecten (10) wordt dit ook als een probleem voor de toekomst gezien (zie Vooruitblik): 
• Project Groene Ruggengraat is in dit verband stopgezet. Het project is door het rijk niet 

formeel ontbonden. 
• Groot- Mijdrecht, inmiddels opgepakt via de oriëntatie op een 'Versoberde 

Veenribbenvariant' 
• Oude Rijnzone: In de uitwerking per cluster en deelproject zijn er obstakels en 

discussies. Vertraagd is de uitvoering van de Clusters Groenendijk Werken en 
Bereikbaarheid en Bodegraven-Reeuwijk Wonen. 

• Zegveld-Portengen: de ecologische inrichting van de watergang Toegang is stopgezet 
i.v.m. stopzetten Ecologische Verbindingszones als onderdeel van EHS (rijk). 

• Nieuwkoopse Plassen - Bodegraven: (zie meerdere knelpunten). 
• De Venen (zie meerdere knelpunten).

• • 
• 
• 
• 
• • 
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Procedures 
• Zegveld Portengen: Procedures voor de individuele hoogwatervoorzieningen langs het 

bebouwingslint (in polder Oud Kamerik) en de Hoogwatervoorzieningen Wagendijk en 
Spengen worden zeer zorgvuldig uitgevoerd en kosten daardoor extra tijd. De 
verwachting is dat niet alle maatregelen voor eind van 2012 in gang kunnen worden 
gezet. 

• Zeevang: Akkoord van EL&I van de Tweede geactualiseerde Business Case is op korte 
termijn nodig. Daarnaast is boerderij-verplaatsing uit het bebouwingslint, maar de 
herbouw van woningen (via Ruimte voor Ruimte regeling) levert veel discussie op 
vanwege de aantallen. Dit is binnen de gemeente een heet hangijzer. Ook de provinciale 
planologische beoordeling speelt een rol. Ten aanzien van de waterhuishouding is er 
samenloop met een nieuw Peilbesluit, dat veenbehoud nadrukkelijk als doel onderkent. 
Dit geeft beperkingen aan boeren (onderbemalingen), en dus veel discussie. 

Meerdere knelpunten 
o Nieuwkoopse Plassen — Bodegraven: Er dreigt vertraging als gevolg van mogelijke 

planaanpassingen door de herijking EHS (Meije Graslanden) en de tegenvallende 
woningbouwontwikkeling (Noordse Buurt). 

o Westzaan: In 2011 heeft het project van februari tot het najaar stilgelegen. Door 
• wegvallende co fi nanciering vanuit het ILG en nieuwe, hogere, kostenramingen was 

realisatie te onzeker. Het financieringsprobleem is gedurende het jaar opgelost door 
gelden van Zeevang te benutten voor Westzaan. Maar er bleken meerdere obstakels te 
zijn. Zo is de samenwerking met verschillende gebiedspartners, zoals Rijkswaterstaat en 
Staatsbosbeheer niet optimaal geweest. Een ander aspect is dat de onzekerheid toenam 
over de mogelijke effecten van de verbrakking en daarmee het halen van de ecologische 
en andere doelen. Daarom is begin januari (2012 red.) besloten het project opnieuw stil 
te leggen. 

o De Venen: In verband met de bezuinigingen op het ILG is de provincie in 2011 gestart 
met de herijking van het AVP programma. Het herijkt programma voor Utrecht West 
(incl. De Venen) wordt in 2012 opgeleverd.  

Draagvlak algemeen 
Het Draagvlak voor veel van de projecten (11 van de 17) is goed. In 3 gebieden spelen 
knelpunten met het draagvlak. De belangrijkste knelpunten zijn in box 3 weergegeven: 

Box 3: beschrijving droogvlak 
Onvoldoende draagvlak bij bewoners voor maatregelen. 
• Zegveld Portengen. De voorgestelde maatregelen voor de hoogwatervoorziening bij Oud-

Kamerik liggen in het gebied zeer gevoelig. Men vindt de landschappelijke consequenties 
niet acceptabel. 

Discussie over doelen. 
• Nieuwkoopse Plassen Bodegraven: Door de herijking EHS en PAS-discussie (ammoniak) 

worden in het gebied opnieuw eerdere, kritische standpunten ingenomen over het 
realiseren van nieuwe natuur. Door discussies vermindert het draagvlak. 

• Westzaan. Er is meer onzekerheid over de doelen die met de verbrakking behaald 
kunnen worden. Daarnaast liggen de verschillende gebiedspartners niet altijd op dezelfde 
lijn. 

• 
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Vooruitblik algemeen 
De kijk op de toekomst is gelaten te noemen. 3 van de 17 projecten zien een goed 
vooruitzicht. In sommige gevallen warden expliciete nieuwe kansen benoemd, zoals groei in 
het ondernemerschap, meer samenwerking, bijgestelde verwachtingen en nieuwe 
financieringsbronnen (box) 

Box: Konsen die men in de toekomst ziet 
Groei ondernemerschap 
• Krimpenerwaard: Er zijn positieve ontwikkelingen zoals de groei van nieuw 

ondernemerschap in de Krimpenerwaard, initiatieven voor een Streekfonds, de 
krachtenbundeling voor een vitaal Krimpenerwaard. 

Meer samenwerking 
• Kalverpolder: Actieve samenwerking en communicatie met vrijwilligers (burgers), 

Staatsbosbeheer en overige betrokkenen kan tot optimale resultaten leiden. 
• Westzaan: Er lijkt intussen bij het hoogheemraadschap draagvlak te zijn voor een 

onderzoek naar de mogelijkheden van een pilot om in een klein afgebakend gebied van 
het Guisveld verbrakking door te voeren met brak grondwater ('deepwells'). Als de 
besluitnemers hiertoe besluiten kan het onderzoek worden opgestart. Bij een positief 
resultaat van het onderzoek, kan vervolgens de pilot worden opgezet, die enkele jaren 
zal duren. In de praktijk zal moeten blijken wat de precieze effecten van verbrakking zijn. 
Als de pilot positief blijkt uit te pakken kan de verbrakking worden uitgebreid naar een 
groter gebied. De stuurgroep zal naar verwachting alleen met het onderzoek kunnen 
instemmen als Staatsbosbeheer een actievere houding gaat aannemen en zijn 
voorwaarden intrekt. 

Bijgestelde verwachtingen 
• Wormer en Jisperveld: Goede communicatie gericht op het bijstellen van verwachtingen. 

Het baggeren is nuttig, maar zal niet leiden tot het behalen van de 
waterkwaliteitsdoelstellingen. Dit wordt meegenomen in de communicatie naar de streek 
welke deze zomer zal plaats vinden. Dan zijn de plannen concreet genoeg om te 
presenteren aan de streek. Wel is lokaal nog winst te halen door het baggeren te 
combineren met andere maatregelen, zoals het weren van motorbootjes (opwervelingen 
en oeverafslag voorkomen) en isolatie (regenwater langer vasthouden). 

Nieuwe middelen 
• Oude Rijnzone: Onderzocht wordt alternatieve financiering voor het wegvallen van ILG-

middelen (RodS, geen ILG bij Bodegraven), of planaanpassing voor Cluster Bodegraven-
Reeuwijk. Er is inmiddels een afspraak gemaakt dat het Bodegraafse deel wel doorgang 
vindt en dat hiervoor 1,1 mln wordt verstrekt door de provincie, het Alphense deel 
vervalt. 

Bij 12 van de gebieden ziet men knelpunten in het verschiet. De genoemde knelpunten 
hebben betrekking op de rijksbezuinigingen, stagnatie economie en woningmarkt, 
procedures en draagvlak. 

Box: Knelpunten die genoemd zijn door de gebieden en die men in de toekomst verwacht 
Rijks bezuinigingen ILG •

	 7
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• Groene Uitweg. De Rijksbezuinigingen zijn niet direct van invloed op het Groene 
Uitwegprogramma, omdat de FES, gekoppeld aan de infrastructuur onaangeroerd blijft. 
Toch beinvloeden de bezuinigingen de positie van partners soms, waarmee de benodigde 
cofinanciering in gevaar zou kunnen komen. 

• Krimpenerwaard. De onzekerheid over de toekomst van het Veenweidepact die sinds 
▪ eind 2010 als gevolg van gewijzigd rijksbeleid en de herijking EHS is ontstaan, leidt tot 

voortdurende druk op de samenwerking. De roep om het scheppen van duidelijkheid 
voor de inwoners van het gebied, is dan ook sterk. De onzekerheid over de herijking van 
de EHS is bepalend voor de uitvoering. Juist nu het Rijk de 19,1 miljoen euro aan Nota 
Ruimte middelen definitief beschikbaar heeft gesteld voor het tegengaan van 
bodemdaling, het robuuster maken van het watersysteem en landbouw bij hoger peil 
mogelijk maken. De provincie beslist in november 2012 over de herijking van de EHS in 
Zuid-Holland. Daartoe is voor de Krimpenerwaard een faseringsvoorstel opgesteld die 
integraal is opgenomen in het voorstel aan de Commissie van Wijzen die een bindend 
oordeel zal geven over de beschikbare grond voor de realisatie van de herijkte EHS in de 
provincies. 

• Zegveld Noord. Het mogelijk vervallen van EHS doelstellingen in delen van het gebied 
beinvloedt de herontwikkeling negatief (polder Bloemendaal). 

• Groot Mijdrecht Noord (GMN): De rijksbezuinigingen op de EHS waren zodanig ingrijpend 
dat er in de 2e helft van 2011 een start is gemaakt met het opstellen van een 
'Versoberde Veenribbenvariant'. 

• Oude Rijnzone: De discussie over Rijn-Gouwe-Lijn (kruising RGL) is bepalend voor de 
• voortgang van Cluster Bedrijventerrein Groenendijk. Door het vervallen van ILG-middelen 

voor groene recreatieve inrichting is het cluster Bodegraven-Reeuwijk ernstig vertraagd. 
• Maarssenveen Westbroek. Voorbereiding van fase 2 is mede afhankelijk van uitwerking 

en financiële verdeling als gevolg van de Herijking EHS. 
• Groot Wilnis Vinkeveen. Stagnatie in de grondverwerving als gevolg van de budgetstop 

van oktober 2010 is een ernstig risico dat zorgt voor vertraging in de realisatie van een 
aantal onderdelen. Langdurige vertraging kan op de langere termijn het draagvlak 
beinvloeden. Snelle duidelijkheid over de uitwerking van het decentralisatieakkoord is 
gewenst. Bijvoorbeeld in verband met grondmobiliteit en duidelijkheid over de 
beschikbaarheid van Nota Ruimte middelen. 

• Gouwe Wiericke/ Venster Bodegraven Woerden: Het mogelijk vervallen van EHS 
doelstellingen in delen van het gebied beinvloedt de herontwikkeling negatief, zoals bij 
polder Bloemendaal. 

• Wormer- en Jisperveld: Door het baggeren is het doorzicht verbeterd, maar worden de 
nutriëntendoelstellingen niet gehaald. Dit wordt meegenomen in de communicatie naar 
de streek welke deze zomer zal plaats vinden. 

Stagnatie economie en woningmarkt 
• Schelluinen West. De verplaatsing van transportbedrijven en de groene herinrichting van 

vertreklocaties komt zwaar onder druk te staan. Het draagvlak voor de groene doelen is 
goed, echter door de gewijzigde financiële situatie (markt, woningbouw) is de combinatie 
van vertrek uit dorpskernen en verplaatsing naar het nieuwe bedrijventerrein 
Schelluinen-West onder druk komen te staan. Mogelijk is er nauwelijks nog contingent 
beschikbaar om de herontwikkeling van vertreklocaties te kunnen financieren. 
Verplaatsing van regionale transporteurs naar Schelluinen-West kan daardoor onhaalbaar 
worden.
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• Nieuwkoopse Plassen — Bodegraven: De herijking EHS en de onzekere ontwikkeling op 

woningmarkt zijn bepalend voor mogelijke planaanpassingen. 

Procedures: 
• Zeevang. Akkoord van EL&I van de Tweede geactualiseerde Business Case is op korte 

termijn nodig. 
• Maarssenveen Westbroek. Voorbereiding van fase 2 wacht op de vaststelling van het 

Watergebiedsplan in 2012 

Herijking gebiedsopgave 
• Westzaan. De verbrakkingsvariant "Nauernasche vaart" zal naar alle waarschijnlijkheid 

niet langer worden nagestreefd. • 
Complexe planvorming • • Oude Rijnzone. De overall-discussie over de RijnGouweLijn en daarmee hoe de kruising 

RGL wordt verbeterd is bepalend voor de voortgang van Cluster Bedrijventerrein	• 
Groenendijk. • 

• 11, • • 

• 

• 
• • 

33	 • •



telgke Veenweiden	 Vt.-0.664z, iiant-- 
NATIONAAL LAM:1504AP 

Bijlage 2: Toelichting Groene Hart brede projecten 

Inhoudelijke voortgang Algemeen 
Alle projecten zijn wat betreft de inhoudelijke uitvoering op schema. Belangrijke mijipalen 
voor 2011 zijn weergegeven in onderstaande Box: 

Box: Resultaten Groene Hart brede projecten 

Ruimtelijke Kwaliteit 
• www.kwaliteitsatlas.n1 is up to date en verder aangepast aan de wensen van gemeenten 
• Er is één kwaliteitsatelier georganiseerd met onderwerp Ruimte voor Ruimte (i.s.m. Woerdens 

Beraad) 
• Er zijn meerdere onafhankelijke adviezen door Kwaliteitstearn opgesteld; de onderwerpen waren 

1) Vianen-uitbreidingswijk Hoef en Haag 2) Natuurboerderij Hoeve Stein 3) Grietpolder Leimuiden 
4) Zuidrand Groene Hart 5) Amsteleiland 6) Oude Hollandse Waterlinie 

Merk en marketing (M&M) 
• Het aantal deelnemers aan www.groenehart.nl  blijft groeien, eind 2011 meer dan 1.000. 
• Dankzij een intensieve online promotie stijgt ook het bezoek tot ruim boven de 

doelstelling.(doelstelling 30.000, realisatie 40.000 unieke bezoekers per maand). 
• Free publicity doelstelling met een advertentie waarde van € 3 miljoen is gerealiseerd 
• Maand van het Groene Hart had 250 activiteiten tegenover een doelstelling van 125. De Joop 

Zoetemelk Classic trok dankzij de campagne ruim 4.200 deelnemers. 
• één Merk en Marketing congres is georganiseerd 
• Er is 3 wekelijks een digitale nieuwsbrief uitgebracht naar circa 1200 deelnemers Merk en 

Marketing. 
• Groene Hart, kloppend hart heeft de Groene Hart marktwagen gelanceerd (combinatie van 

streekproducten verkoop en informatie over het Groene Hart. De Groene Hart streekproducten 
zijn nu ook bij de Hoogvliet supermarkten met extra displaymateriaal verkrijgbaar. 

Effectmonitoring/Voorgangsrapportage 
• Periodieke rapportering en monitoring vindt plaats. 

Kennis en Innovatieprogramma Westelijke Veenweiden 
• Een nieuwe onderzoeksagenda Westelijke Veenweiden is opgesteld. 
• Het Veenweiden Innovatiecentrum in Zegveld is opgericht (feitelijk in 2012) en de financiering is 

voor 3 jaar vastgesteld vanuit: 6 waterschappen, 3 provincies en LTO. 
• kennisuitwisseling via o.a. Linked-In en bijeenkomsten heeft plaatsgevonden 

Communicatie 
• Er is veel communicatie rond de decentralisatie van ruimtelijke taken en andere politieke 

ontwikkelingen (o.a. Provinciale Staten-verkiezingen en vorming nieuwe Stuurgroep Groene Hart) 
in 2011 geweest. 

• De nieuwe provinciale Statenleden zijn op excursie geweest in het Groene Hart (september 2011) 
• De samenwerking met gemeenten en waterschappen is opgezet en daarmee is een aanzet 

gemaakt om het draagvlak te vergroten, 
• Er zijn 2 nieuwsbrieven uitgebracht naar circa 750 relaties. 
• De website www.groene-hart.nl is up to date met relevante nieuwsberichten 

Verbreding stuurgroep 
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• Er is een verkennende ronde geweest langs de besturen van 5 waterschappen en het Woerdens 
Beraad om de inzet en het draagvlak voor een verbreding van de stuurgroep te polsen. 

• Er is ambtelijk met programmabureau Groene Hart, waterschappen en gemeenten een voorzet 
gemaakt op de onderwerpen waarop samenwerking op stuurgroep niveau wenselijk zou zijn 

• Er is één bestuurlijke rondetafelbijeenkomst georganiseerd met waterschappen, gemeenten en 
provincies (december 2011) waarin is afgesproken 2012 als transitiejaar in te gaan. 

Waterrecreatie 
• Organisatie van Werkbijeenkomst Waterrecreatie in het Groene Hart 
• Communicatie rond het programma Waterrecreatie via persberichten, website, nieuwsbrieven en 

vakbladen 
• Er is een Projectorganisatie opgezet 
• Concept Uitvoeringsprogramma opgesteld en projectinitiatieven geinventariseerd  
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Bijlage 3: Basisgegevens financiën (euro)

Bestedingen 
2011

Middelen besteed 
ILG

Middelen besteed 
Provincies

Middelen Besteed 
Derden

Middelen besteed 
Nota Ruimte

Middelen besteed 
EU (POP)

Totaal 
2011 

(ILG-)doelen ZH Utr NH ZH Utr NH ZH Utr NH ZH Utr NH ZH Utr NH Groene 
Hart 

Natuur (EHS) Verwerving 6.006.047 992.147 602.153 1.999.346 29.836 284.346 9.913.876 

Inrichting 709.516 413.574 757.708 1.880.798 

Beheer 0 

Verdrogings-
bestrijding 34.137 21.530 1.778 10.765 8.553 76.762 

Landbouw 22.226 0 39.518 628.131 4.385 122.206 816.466 

Landschap 1.757.120 1.001.205 1.320.075 270.514 4.750 636.974 4.990.638 

Recreatie/ROdS Verwerving 7.826.007 1.002.888 8.828.895 

Inrichting 677.544 802.794 27.425 1.507.763 

Sociaal-
Economische 
vitalisering **

139.270 270.000 409.270 

Westelijke 
veenweiden

Afremmen 
bodemdaling

6.867. 
838

68.44 
4 6.936.282 

Verbetering 
waterbeheer 139.673 360.651 3 .	. 936 

322
.	. 2455 

979 6.892.625 

Overige doelen 243.983 156 .1 
33 400.116 

Proceskosten 1.770.551 46.326 1.816.877 

TOTAAL 17.137.730 1.439.858 2.467.201 0 6.373.537 1.314.004 794.268 1.459.055 0 10. 804 
.160

2.	. 680 
555 0 0 0 0 44.470.367

36 



telijke Veenweiden
V

eefre‘a., 1410»14". 

NAT1ONAAL LANDSCHAP

,-,- D-' 
CD

3 . 
co 
r-t-

cD (1, 
=

ta, 
o 
7o in . 
< rD

ct 
ril, 

_.,-z 

a

-1 
COcv 
i-;-,- 
a) 
-,. 5 

- 0

0 
0_ 
rt,

v) n 
(2. 
E

6") 

2 
=

C) 8 
2. 
z cc;I:

at 
(1

, 
rD

-, 
'

* 
CD

..Z NJ 

f-D, 2 tn < 
2 2.0 
= 9-

Z 
F6' 

co --. 
;°'- 

p; 0. 
-o

9.; .... 

CD

< 
r-D v■ — 
2 1 
--7 rD

C') 

a 

.‹ 

_<_, 

3 
Cli

r7 
tO (D

= 
CD 

a
= 0, 
.- 
rD --0 

■.=: 
X: 
= 

0.0

Lk) 
,-..- 

,I, iv 
IV 
0 
0-, •-,

a 
0 n) = 
c 
OD cr)

S' 
NI 0 . ra

2 
* 
rD

C g Pi 
,?,... 
z 
8 a

13 
a.- 
CD 
-,

cli 
uz) • 

TD 

(D

Lu
.0	- 
l' ')	q 

61 SD 

P. (3 ,......

-,	rD 

<	- t:, 
2 U 

2

,,z 

r_T4' 
r) .

.	CD 

T. 
8 a; 

El

,
< 

_-_ 
(1) < 
ro 
n) 
= 

Landschap Landschapselementen hectare 100 25 25% Q0 
ontwikkelen vertreklocaties hectare 15 1 3% 

aanleg legakker km 1 0 0%
-- 

Verrommeling glassanering en herinrichting hectare 185 12 6% 

Bodem Onderwaterdrainage hectare 2.840 12 0% . 

Compensatie t.b.v. opheffen 
onderbemaling/accommodatie op natte gronden

hectare 2.508 0% x 

stuks 20 0 0% 

Inrichting hydrologische bufferzone hectare 595 0 0% 

Landbouw verplaatste boerderijen hectare 23 6 26% , 

Realisatie kavelruil / verhoging grondmobiliteit hectare 1.640 231 14%  

Aanleg kavelpaden, brede banden kilometer 

hectare 990 0 0% 

Natuur Areaal gebied verworven / ingericht / beheerd hectare 5.524 1.774 32% 1111111Eix
-4 

km evz verworven / ingericht / beheerd km 7 5 74%
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beheer weidevogels ganzen hectare 0 0 nvt 

grondmobiliteit aantal 1 0 0% 

hectare 520 40 8% 

optimalisatie weidevogelbiotoop hectare 630 250 40% 

faunapassages aantal 3 0 0% 

Recreatie fietsroutestructuur km, 
aantal

47 20 42%  

kanoroutestructuur km 86 0 0% ,
, j 

aantal 4 4 100% 

wandelstructuur km, 
aantal

44 0 0% kill 
bezoekerscentra aantal 3 1 33% 

vogelschermen aantal 2 0 0% 

Recreatief Groen hectare 223 0 0% 

Realisatie bruggen en tunnels en 
binnendoorverbindingen

aantal 8 2 25% 

Uitbreiding recreatieve voorzieningen aantal 26 9 33% 

Waterkwaliteit gebaggerd in hectare ha 250 130 52% 

gebaggerd in kuub kuub 821.934 0 0% 

Baggerdepots hectare 42 0 0% x 

Wateroverlast Aanleg waterberging Kuub 200.210 0 0% 

km natuurvriendelijke oevers km 162 7 4% ei 
aanleg hoofdwatergang incl. natuurvriendelijke 
oevers

km 9 3 33%
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opheffen knelpunten in hoofdwatergangen aantal 7 0 0% 

verbreden hoofdwatergang km 4 0 0% 

automatische stuwen (beinvioedt areaal, in 
hectare)

hectare 11 0 0% 

sluizen, automatische stuwen en gemalen aantal 16 4 25% 
(aangelegd of knelpunten aangepast, in 
aantallen)  

Waterveiligheid aanleg hoogwatervoorziening km 29 14 49% 

aantal 2 0 0%
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Citaat Voorloyer 
Landschappelijke diversiteit is een belangrijke belevingswaarde die ook bepaald wordt door 
de andere kernkwaliteiten. De verschillende landschappen, met zichtbare contrasten, 
spreken tot de verbeelding. 

In de Inspiratiemap voor de Kwaliteitsatlas zijn binnen het Groene Hart achttien gebieden 
onderscheiden door bodemsoort, occupatiegeschiedenis, cultuurhistorie en huidige 
verschijningsvorm en gebruik. Op gebiedsniveau is binnen deze achttien gebieden zelf ook 
nog sprake van diversiteit. Bijvoorbeeld door contrasten tussen open-dicht, rust-drukte, 
groot-klein, droog-nat, bebouwd-onbebouwd en hoog-laag. 

De beleving van diversiteit wordt in deze gebieden versterkt door kleinschalige elementen en 
structuren zoals sloten, boezemwateren, dijken en molens ('Nederland- waterland'). 
Maar ook door grootschalige structuren, die veelal ook een cultuurhistorisch karakter 
hebben, zoals verdedigingslinies, bebouwingslinten, stads- en dorpsgezichten, 
verkavelingspatronen en droogmakerijen. 

Karakteristiek voor de (veen)weidegebieden zijn de verschillende verkavelingspatronen met 
smalle kavels en veel sloten en de aanwezigheid van kades, dijkjes, lintdorpen, oude 
dorpskernen, kronkelende veenriviertjes, openheid, vee, (weide)vogels, rietlanden en 
moerassige delen. 

De (veen)weidegebieden hebben bovendien een hoge ecologische waarde (weidevogels). 

• 
• 

	 telijke Veenweiden	 'teei el..	 • 

NATIONAAL LANDSCNAP • 
• 

1. Diversiteit landschapstypen

Doelen 
1. Behoud diversiteit landschappen uit Voorloper	 • 
2. Behoud veenweide karakter 
3. Behoud diversiteit kernkwaliteiten uit Nota Ruimte	 • 

• 

• • 
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Tabel 1.1. Kernkwaliteit openhed: zeer open gebieden

Arealha) zeer 

201
andiriffg-

006-2010 

taal nationale - 
landschap

Vera ndering 
2010 2006-2010 

Laag 
Holland 
Groene 
Hart

	

24.412,5 	23.918,75 

	

47.937,5
	

47.162,5 -1,6%

0,526938 

0,265109

0,51628 

0,260823

-1% 

-0,4% 

Over de meting: 
De meetmethode van 2006 is door bezuinigingen komen te vervallen. Er is gezocht naar een 
alternatieve benadering: 
De nieuwe benadering maakt gebruikt van de top10.000 kaart die door het kadaster wordt 
gemaakt. Het kadaster heeft daarbij ook de classificatieaanpak veranderd ten opzichte van 
eerdere top 10.000 kaarten waardoor een vergelijking met name voor elementen die voor 
het Groene Hart belangrijk zijn lastig is geworden. 
De meting in 2010 is daarom alleen voor de kernkwaliteit openheid gedaan en dan alleen 
voor zover de openheid verandert als gevolg van bebouwingen. 
De meting in 2011 is te zien als een nieuwe nulmeting. Zelfs de meting over openheid en 
bebouwing tussen 2006 en 2010 zijn niet helemaal vergelijkbaar. Er is daarmee geen sprake 
van een formele herhalingsmeting en de vergelijking heeft alleen indicatieve betekenis. 

In de effectmonitor is openheid als graadmeter gebruikt voor de mate waarin het landschap 
of de ruimtelijke kwaliteit in het Groene Hart veranderd is. Openheid is een belangrijk 
kenmerk van (een groot deel van) het Groene Hart en een van de weinige landschappelijke 
aspecten die wel redelijk te kwantificeren is. Hierbij moet worden aangetekend dat de mate 
waarin de openheid is afgenomen nog niet hoeft te betekenen dat de ruimtelijke kwaliteit 
ook minder is geworden. Als er bijvoorbeeld sprake is van nieuwe ontwikkelingen 
(bebouwing, begroeiing etc.) die juist kwaliteit toevoegen of wanneer er begroeiing is 
aangebracht die verrommelde delen van het landschap afschermt, dan kan de ruimtelijke 
kwaliteit per saldo gelijk zijn gebleven of wellicht zelfs verbeterd zijn.	 • 
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Meting 2011: openheid • 110 41/ • • • 
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Volgens de meting uit 2009 bestaat 27% van het GH bestaat uit zeer open gebieden. 
• Volgens de meting uit 2012 bestaat 25,4 % van het GH bestaat uit zeer open gebieden. 

• Het areaal gebied met een klasse 'zeer open' is in 2011 1,6 % lager dan in 2006. In de 

• locaties met een verandering in openheid is de klasse verschoven van 'zeer open' naar 
'open'. Dit is het gevolg van een toename van bebouwing — soms een nieuwe woonwijk aan 

gle	de buitenkant van een bestaande bebouwde kom en soms een nieuw huis, schuur of kas in 
het buitengebied.
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Zeer open gebied 

• afname 2006-2010 

1.11 Zeer open gebied 2006 

Plannen

woningbouwfocaties 

111.1 bedriiventerrein 

kamoorlocatan

Hoorn Alkmaar 

Dordrecht...servond C 2012. Dwitt war	ksdatter en openbare oeirstees. Apt4docorn 24-1012 2012CPU001-32 

sc, 

Pray. new Utrecht.

UTRECHT 

ROTTERDAM 

A5telijke Veenweiden VNe094"2 far& 
ATIONAAL LANDSCHAP 

Figuur 1.1. Ligging zeer open gebieden, gebieden met afname in openheid en nieuwe 
woningbouwlocaties en locaties bedrijventerreinen (Alterra 2012)
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Figuur 1.2 Inzet landschapsbeheermaatregelen (Dienst Regelingen, 2012)
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Figuur 1.2. geeft aan waar inzet van landschapsbeheer maatregelen heeft plaatsgevonden. 
Ten opzichte van de vorige kaart uit de Nulmeting (2009) gaat het om aanmerkelijk minder 
areaal. Dat komt vooral omdat in de vorige kaart uit 2009 de veengebiedenvergoeding ook 
was opgenomen. 

Meetwijze en bronnen 
2009: De kernindicator is gebaseerd op de Monitor nationale landschappen van het 
Planbureau voor de Leefomgeving. De gegevens uit de monitor zijn per regio gesommeerd. 
De gegevens hebben betrekking op 2006. De gegevens zijn bewerkt door Alterra. 
2011: Alterra heeft een actualisatie uitgevoerd in opdracht van het Programmabureau 
Groene hart op basis van de nieuwe top10.000 kaart.

• • 
• • 

• 
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Verrommeling is bebouwing die niet past in het algemeen gewaardeerde beeld van het 
landschap ter plaatse. Dat kan te maken hebben met de plek, de vormgeving of de staat van 
onderhoud. Verrommeling leidt tot breed gedragen maatschappelijk ongenoegen. 

Door de kernkwaliteiten als vertrekpunt voor het beleid te kiezen wordt nieuwe 
verrommeling voorkomen. De meest storende verrommeling gaan de drie provincies 
saneren. 

• • • •

•	2. Verrommeling in relatie tot werken en wonen 

Doelen 
1. Tegengaan van verrommeling 
2. Het zodanig vormgeven en inpassen van woon- en werkfuncties dat deze bijdragen aan 

de landschappelijke kwaliteit. 

• Meting 2012 

Over de meting 
De kernindicator gaat in op de verrommeling op het regionale niveau. Deze gaat niet in op 
'bovenschaalse' verrommeling als gevolg van grootschalige projecten zoals windmolens, en 
ook niet op het 'Iokale niveau' van verrommeling bijvoorbeeld als gevolg van 
erfverwaarlozing. Over lokale verrommeling zijn, net als bij de vorige meting uit 2009, geen 
indicatorgegevens beschikbaar. 

• In 2009 waren er 83 woningbouwprojecten. In 2009 werd via een enquête bij 49 van deze 

• landschapsvisie werd gewerkt. 
projecten gemeten dat bij 69% van de bouwprojecten wonen met een beeldkwaliteitplan of 

In 2012 is opnieuw deze enquête uitgevoerd. Er zijn in 2012 over 54 projecten gegevens 
41,

	

	verzameld. De respondenten gaven wederom in 69% van de gevallen aan te werken met 
een beeldkwaliteitplan of landschapsvisie. •
Tabel 2.1. Gebruik beeldkwaliteitsplannen en landschapsvisies • 

• •
• Veertien projecten die in 2009 aangaven een beeldkwaliteitsplan of landschapsvisie te 

hebben is in de meetronde van 2012 niet bereikt. Er kan worden verwacht dat deze 
• projecten nog steeds werken met een beeldkwaliteitplan of landschapsvisie. Als de meting 

•
van 2012 hiervoor wordt gecorrigeerd kan worden geschat dat inmiddels bij in totaal 
ongeveer 75% van de projecten wordt gewerkt met een beeldkwaliteitplan of 

• landschapsvisie. Voor zover er niet met een plan is gewerkt, werd er in de meeste gevallen 
een alternatieve oplossing voor gegeven. • •	 48 

• • • 
• 
• • • 

4'i 20 
Woonproject met een beeldkwaliteitplan of landschapsvisie	 69% 69% 
(n-83)	 (n=49) (n=54) 75% (n=69) 
Bedrijventerrein met een beeldkwaliteitplan of landschapsvisie 73% 73% 
(n= 28) (-15) (n=21) 76% (n=23)

•
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Tabel 2.2: lndicatie Status bedreigde locaties 

tus

Aantal locaties 
zonder aanleiding 

tot bezorgdheid

Aantal locaties m 
aanleiding 

bezorgdhe 
onbekend of onduidelijk 
buiten Groene Hart 4 
niet meer aan de orde 8 
reeds gerealiseerd 6 
in provinciaal beleid opgenomen, waarvan 25 
voor 2007 39 
provincie nog bezig een standpunt aan het 
innemen 2 
provincie is niet akkoord met ontwikkeling 11 

Subtotaal 62 13 
Totaal 75

• • 
In 2009 waren er 28 projecten gericht op bedrijventerreinen. In 2009 werd via een enquête 
bij 15 van deze projecten bepaald dat bij 73% van de bedrijfsterreinen met een 
beeldkwaliteitplan of landschapsvisie werd gewerkt. 
In 2012 is opnieuw deze enquête uitgevoerd. Er zijn in 2012 over 21 projecten gegevens 
verzameld. De respondenten gaven in 2012 wederom in 73% van de gevallen aan te werken 
met een beeldkwaliteitplan of landschapsvisie. 
Twee van de projecten die in 2009 aangaven een beeldkwaliteitsplan of landschapsvisie te 
hebben is niet bereikt. Er kan worden verwacht dat deze projecten in 2012 nog steeds 
werken met een beeldkwaliteitplan of landschapsvisie. 
Als de meting van 2012 hiervoor wordt gecorrigeerd kan worden geschat dat in 2012 in 
totaal ongeveer 76% van de projecten wordt gewerkt met een beeldkwaliteitplan of 
landschapsvisie. Voor zover er niet met een plan is gewerkt, werd er in de meeste gevallen 
een alternatieve oplossing voor gegeven. 

Bedreigde polders 
Stichting Groene Hart houdt op haar website een atlas bij van bedreigde polders. De 
provincies hebben deze locaties nader geanalyseerd. In totaal gaat het om 75 
ontwikkelingen in 63 polders. 
Van deze ontwikkelingen zijn er 5 niet bekend bij de provincies of is niet duidelijk wat er 
wordt bedoeld. Deze zijn daarom niet verder geanalyseerd. 18 ontwikkelingen zijn niet 
relevant, of omdat ze buiten het Groene Hart liggen (4), of omdat ze niet meer aan de orde 
zijn (8), of omdat ze reeds gerealiseerd zijn (6). Van de resterende 52 ontwikkelingen zijn er 
39 in provinciaal beleid vastgelegd (waarvan 25 al sinds 2007 of eerder!) of door de 
provincie (deels onder voorbehoud) akkoord verklaard. Bij 2 ontwikkelingen heeft de 
provincie nog geen standpunt bepaald. De provincies zijn met 11 ontwikkelingen (deels) niet 
akkoord. 

Voor een aantal locaties waarbij Stichting Groene Hart bezorgd is over de ontwikkeling is er 
een nader onderzoek gedaan op basis van topografische kaart analyses. Het betreft de 
volgende locaties: • 

49	• 
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0 
9

• reeds gerealiseerde bedrijventerrein Veender en Lijkerpolder 
410

 
• bedrijventerrein Drechthoek, 
• gerealiseerde megastal polder Oudendijk, 

• • deels aangelegd bedrijventerrein Schelluinen-West, Polder Giessen Nieuwkerk, 

•
• overslagterminal Alphen a/d Rijn in de Steekterpolder, 
• verplaatste voetbalvelden, Nieuw Lekkerland. •
Op deze locaties is nagegaan of de gemeten veranderingen in de zeer open gebieden vallen 

• binnen de 1500 meter afstandscirkels rondom de locatie. Bij een volgende meting kan dit 
worden herhaald en worden bepaald of de openheid is veranderd. De figuren 2.1b - 2.1d 

• geven enkele voorbeelden van dergelijke gedetailleerde (nul)metingen. De cirkels om de 
locatie geven aan tot welke afstand de locatie invloed heeft op een (mogelijke) afname van 

• de openheid. 

• Er zijn nog weinig veranderingen in zeer open gebieden (de rode pixels) die vallen binnen de 

O	1500 meter afstandscirkels rondom de 5 locaties. Aileen bij bedrijventerrein Drechthoek ligt 
één pixel binnen de 1500 meter afstandcirkel. De meerwaarde van de analyses naar de 

• toekomst is dat de veranderingen in openheid in relatie tot de ruimtelijke ontwikkelingen 
nauwlettend worden gevolgd. • • 

• • • • • • • • 

• • • • 
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Figuur 2.1 o. Ligging van 5 nader onderzochte locoties in relatie tot zeer open gebieden (Alterra 2012) 
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Figuur 2.1b. Nulsituatie nader onderzochte locatie in relatie tot (verandering) openheid
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Figuur 2.1c. Nulsituatie nader onderzochte locatie in relatie tot (verandering) openheid
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Figuur 2.1d. Nulsituatie nader onderzochte locatie in relatie tot (verandering) openheid
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Meetwijze en bron 
Het aantal projecten is ontleend aan de woningbouwmonitor van de provincies en aan IBIS. 
Het overzicht beeldkwaliteitplannen is projectmatig bepaald door PROSU. Per project zijn de 
gemeenten benaderd en is hun gevraagd of er een beeldkwaliteitplan is. Peiljaar daarbij is 
2010 en 2012.
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• Citaat Voorloper

V

etegt /lab* 
NATIONAAL LANDSCHAP 

Voor het beleid voor het afremmen van de bodemdaling geldt het volgende vertrekpunt: 
'Substantieel afremmen van de bodemdaling binnen een robuust en klimaatbestendig 
watersysteem, zodanig dat het op lange termijn goed betaalbaar en beheersbaar is en dat 
rekening wordt gehouden met behoud en ontwikkeling van de landschappelijke 
kernkwaliteiten'. 

• • • 

•
De prioritaire gebieden zijn de gebieden waarvoor recent (2008) gebiedsprojecten zijn 
ingediend voor de Nota Ruimte-middelen onder de noemer 'Programma Westelijke 
Veenweiden' en de gebieden die zijn of worden aangewezen als Natura 2000- gebied, Top-
gebied2 (verdrogingsbestrijding) en Groene Ruggengraat. De provincies gaan hier de doelen 
en ambities via integrale gebiedsprocessen en met betrokkenheid en draagvlak van de streek 
realiseren. Door de thematiek te analyseren vanuit een groter gebied, zullen robuustere 
oplossingen voor het gehele gebied gevonden kunnen worden.  

Doelen 
• Tegengaan bodemdaling in prioritaire gebieden 

•
-•■• Over de meting "qPir 

De meetwijze voor bodemdaling in projecten is veranderd. In de meting van 2008 is 
geinventariseerd welke maatregelen waterschappen doen die een bijdrage leveren aan 
bodemdaling. Met het samengaan van de monitor voor het Groene Hart en Westelijke 
Veenweiden is er voor gekozen om in te zoomen op maatregelen die genomen worden in de 
gebiedsprojecten. Figuur 3.1 geeft de ligging van deze gebieden.

LAI
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Figuur 3.1: Ligging gebiedsprojecten
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Nulmeting 2011: maatregelen 
Volgens de nulmeting in 2008 zou tot 2015 uiteindelijk in 7.506 ha maatregelen genomen 
worden in de gebiedsprojecten Westelijke Veenweiden, die vermindering van bodemdaling 
gaan opleveren. Inmiddels is dit areaal in plannen voor de gebieden uitgewerkt en gaat het 
nu om 5.943 ha. 

Tobel 3.1. Inzet mootregelen boderndaling in Westelijke Veenweiden en Icoon gebiedsprojecten 
tittie-r- ---.	'atiét '—'.11Satie 

.._ _	2009 t/m 2011 
Onderwaterdrainage Hectare 2.840 0 12 

Compensatie t.b.v. opheffen onderbemaling/ accommodatie op 
natte gronden

Hectare 2.508 0 0 

Inrichting hydrologische bufferzone Hectare 595 0 0 

Totaa I 5.943 0 12

11/ 11/
• Naast deze zeer expliciete maatregelen gericht op het tegengaan van bodemdaling zijn er 

ook nog andere maatregelen die een bijdrage kunnen leveren aan het behoud van de 
• bodem, zoals: 

• Aanleg en inrichten natuurgebieden (opgave 5.524 hectare waarvan inmiddels 1.774 
• hectare is uitgevoerd) in Westelijke Veenweiden en Icoon gebiedsprojecten 

• Aanpassen peilbeheer aan de natuurfunctie 
• • Peilbeheer dat mogelijk ook bodemconserverend werkt , zoals 

•
0 flexibele peilen (8.813 hectare) 
0 Het stellen van grenzen aan verdere peilverlagingen in landbouwgebieden. 

Als men alle beoogd te nemen maatregelen sommeert, is er een areaal van 5.946 + 5.524 + 
• 8.813= 20.283 hectare waar het voornemen ligt maatregelen te nemen die bijdragen aan 

vermindering van bodemdaling. Dit is ongeveer 10% van het oppervlakte van het Groene 
• Hart en Laag Holland samen. 

Meting 2011: bodemdaling op basis van hoogtekaarten 
In 2012 is op basis van de nieuwste hoogtekaarten nagegaan of er verschillen in hoogte van 
de bodem gemeten kunnen worden met de vorige hoogtekaart. Alterra heeft dit in opdracht 
van het Programmabureau Groene Hart onderzocht. Daarbij zijn gegevens van 2003 tot en 
met 2011 gebruikt. Deze analyse is in 2009 ook al gedaan maar toen voor een klein deel van 
het Groene Hart omdat de nieuwe hoogtekaart nog niet overal gereed was. Inmiddels is de 
kaart voor het hele studiegebied beschikbaar. • 

• • • 

De realisatie in 2009 was nog 0 hectare. In 2011 is de realisatie nog zeer beperkt (12 
hectare). 

•
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Figuur 3.2: Een relatieve verandering maaiveldhoogte op basis von verschillen in hoogtekaarten levert 
een lastig te interpreteren kaart op (gegevens Servicedesk Data, Dato-ICT-Dienst Rijkswaterstaat, 
bewerking dhr. Massop, 2012)
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Uit de analyse is, net als bij de meting in 2009, geen bodemdaling gebleken. In sommige 
• gebieden lijkt de bodem helemaal niet gedaald en ogenschijnlijk zelfs licht gestegen. 

Hiervoor zijn meerdere oorzaken aan te wijzen; •
•

. Veengronden fluctueren jaarlijks als gevolg van verschillen in neerslag. In natte jaren 
zwelt de bodem als een spons en in droge jaren daalt de bodem. 2003 was juist een 

• droog jaar en 2009 een gemiddeld jaar. Deze verschillen kunnen groter zijn dan de 
(verwachte) bodemdaling. 

• • De nauwkeurigheid van de meetmethode is nog niet goed bekend. Uit meerjaren 
onderzoek in specifieke gebieden is gebleken dat er gemiddeld genomen een afname 

• van veengronden is van 0,4 cm per jaar. Het verwachte hoogteverschil in die periode 
is ongeveer 2 tot 3 centimeter. Dat is waarschijnlijk ook nog binnen de meetfout van 

• de analyse met de hoogtekaarten. 

•
• De meting geeft natuurlijk niet aan dat bodemdaling niet optreedt, het geeft alleen 

aan dat het lastig is om deze met satelliet beelden te meten. 

• . De hoogtekaart 2009 geeft mogelijk een te lage hoogte aan. 
. De kaart is opgenomen om duidelijk te maken dat alles is geprobeerd om op 

• effectniveau tot een meting te komen, Aangenomen wordt dat de tweede 
hoogtekaart preciezer is dan de eerste en dat een derde hoogte kaart nog preciezer 

• zal zijn. Als dat zo is dan zal bij een volgende bepaling (als de tweede en de derde 
hoogtekaart worden vergeleken) een beter te interpreteren resultaat worden 

• verwacht. •
• Meetwijze en bronnen 

• De maatregelen om bodemdaling tegen te gaan zijn ontleend aan 
• o De business-cases Westelijke Veenweiden (Bijlage 4) 

o De projectregistraties van Waterschappen 
• • De analyse met de hoogte kaarten (Figuur 3.2) maakt gebruik van de Algemene 

hoogtekaarten van Rijkswaterstaat en is uitgevoerd door Alterra: Rapportage onderzoek 
Alterra: Maaiveldhoogteverandering in het Groene Hart op basis van AHN1 en AHN2 - 

•
Harry Massop WUR. 

• • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Nulmeting 2011: vitaliteit	 410 

Over de meting — 
In 2009 is de economische vitaliteit gemeten aan de hand van de 'nge' waarde. Deze waarde 
wordt door het Landbouw Economisch Instituut niet meer gehanteerd. In plaats daarvan 
wordt de SO waarde gebruikt. SO staat voor standard output, en is sinds 2010 de maatstaf 
die voor de gehele EU wordt gebruikt als aanduiding van de economische bedrijfsgrootte. 
Zoals de naam al zegt staat de SO voor de landbouwproductie. Deze is op zich per bedrijf 
niet bekend (alleen voor een steekproef van bedrijven die meedoen aan het Bedrijven 
Informatie Net van het LEI), maar de agrarier geeft op hoeveel hectare hij van elk gewas 
(inclusief gras) heeft, en ook hoeveel dieren hij van elke soort heeft (gespecificeerd naar 
leeftijd, geslacht en waarvoor het dier bedoeld is - eieren, melk, vlees, fok enz.). Daarop 
worden standaardwaarden toegepast, en zo kan een schatting warden gemaakt van hoe kP4 
hoog de productie zou zijn als de opbrengst per dier en per hectare overeen zou komen met 
die standaard. 1 SO staat voor 1 geschatte euro.

• 

• 

• 
°Vitei f" itari	

• 
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4. Landbouw 

Citaat Voorlopef  
Omdat landbouw de belangrijkste drager is van het open veenweidelandschap, is een 
blijvend economisch perspectief voor de landbouw noodzakelijk. Dit betekent ruimte bieden 
voor schaalvergroting, lokaal extensivering, innovatie en verbreding. Dit moet plaatsvinden 
binnen de randvoorwaarden van behoud van kernkwaliteiten en afremmen van de 
bodemdaling. 

Doelen 
• Behoud vitale landbouwsector door schaalvergroting	 • 
• Behoud vitale landbouwsector door vernieuwing 
• Versterken landbouw als beheerder	 • 
• Behoud vitale landbouwsector door verbreding 
• Tegengaan niet-grondgebonden veehouderij	 • 
• Bundelen glastuinbouw • 

• 
Het aantal bedrijven in het Groene Hart is met 6% afgenomen. Dat komt overeen met de 
landelijke trend. De economische vitaliteit, uitgedrukt in SO per bedrijf, neemt landelijk toe 
maar in het Groene Hart en Laag Holland niet. Dit komt waarschijnlijk doordat er in het 
Groene Hart relatief veel kleine tot middelgrote bedrijven zijn (SO tussen de 25.000 en 
200.000) en het aantal van deze bedrijven zowel landelijk maar vooral in het Groene Hart 
sterk afneemt. Het aantal melkveebedrijven met een kleine omvang in SO (tot max. 25.000) 
neemt toe en is relatief groot t.o.v. Nederland. 
Het aantal bedrijven met een hoge SO (>300.000) neemt ook toe in het Groene Hart. De 
betekenis van verandering in SO voor landschappelijke openheid is niet bekend. 
Tabel 4.1-4.6 en figuur 4.1-4.4 geven veel informatie over de sector.

• 
• 
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• Tabel 4.1. Landbouwgegevens (LEI 2012) 

-2008 20 
aantal bedrijven Nederland 75145 72.992 70.383  

aantal bedrijven Groene Hart 5186 5.055 4.861  
aantal bedrijven Laag Holland 994 976 945  

hoeveelheid SO Nederland 18.609.913.265 18.984.831.520 19.310.264.499 +4% 

hoeveelheid SO GH 979.182.544 987.911.317 951.183.549  

hoeveelheid SO Laag Holland 150.864.132 151.435.156 142.360.465  

Tabel 4.2. SO waarde Groene Hart (LEI 2012) 

Groene Hart melkvee 200 •	!09 20Allanalb08-1.1111111.16 
aantal bedrijven < 25.000 SO 1.199 1.161 1.258 +5% 26% 
aantal bedrijven 25.000-100.000 1 . 157 1 . 115 977 - 16 % 20% 

aantal bedrijven 100.000 - 200.000 1.397 1.307 1.111 -20% 23% 

aantal bedrijven 200.000 - 300.000 744 766 752 +1% 15% 

aantal bedrijven 300.000 - 500.000 377 396 439 +16W 9% 

aantal bedrijven 500.000 - 1.000.000 192 183 203 +6% 4 °/o 

aantal bedrijven > 1.000.000 120 127 121 +1% 2% 

Tabel 4.3. SO waarde Laag Holland (LEI 2012) 

•	Holland Melkvee - •	21Y	; iri :	I	, : taal in 21 

aantal bedrijven < 25.000 SO 326 345 347 +6% 37% 
aantal bedrijven 25.000-100.000 249 218 204 -18% 22% 
aantal bedrijven 100.000 - 200.000 203 195 152 -25% 16% 
aantal bedrijven 200.000 - 300.000 102 99 112 +10% 12% 
aantal bedrijven 300.000 - 500.000 75 75 82 +9% 9% 

aantal bedrijven 500.000 - 1.000.000 27 30 34 +26% 4% 
aantal bedrijven > 1.000.000 12 14 13 +8% 1%

• 
• • 
• 
• • • • 
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Figuur: 4.1: Kaart met structuur van de melkveehouderij afgemeten aan de SO (LEI 2012)
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Figuur 4.2 Procentuele verdeling van melkveehouderijbedrijren in het Groene Hart en per deelgebied 
tilt de Voorloper naar Grootteklasse 2009(LEI 2012)
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Nu!meting 2011: verbreding 
• In het Groene Hart is op de primaire landbouwbedrijven nog steeds sprake van 

beduidend meer verbredingsactiviteiten (40% van de bedrijven) dan in Nederland als 
geheel (26% van de bedrijven); 

• Aantal bedrijven met verbreding is toegenomen t.o.v. 2008 (met 45%). De toename 
landelijk (63%) is groter. 

• Er is relatief veel verbreding voor natuur in GH en LH ten opzichte van Nederland. 
• 'Stalling' en 'zorg' zijn snelle stijgers in GH, LH en Nederland. 

Tabel 4.4. Verbrediria landbouw alc.emeen

'2011 
totaal bedrijven met verbreding 
Nederland 11.183 11.719 18.224 +63% 26% 
totaal bedrijven met verbreding GH 1.347 1.505 1.957 +45% 40% 
totaal bedrijven met verbreding LH 320 339 486 +52% 51%

• • 

• 
111 • 
• 
• • 
• • • 

• 
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Tabel 4.5. Verbreding landbouw Groene Hort 

1 „	_ _	.

nd 
:- % van totaal in 

2011 
bedrijven met recreatie 2.147 2.237 2.884 1 34 4% 

bedri'ven met verwerking van producten 696 731 1.211 1,7 2% 
bedrijven met verkoop van producten aan 
huis 2.188 2.252 3.300 1,51 5% 

bedrijven met zorg 638 707 931 1,46 1% 

bedrijven met stalling_ 2.105 2.192 3.347 1 59 5% 

bedrijven met natuurbeheer 5.249 5.773 8.279 1,58 12% 

bedrijven met duurzame energieproductie 496 466 0 0,00 0% 

bedrijven met loonwerk (totaal) 2.075 2.180 0 0,00 0 

bedrijven met loonwerk (agrarisch) 0 0 1.368 2% 
bedrijven met loonwerk (niet-agrarisch) 0 0 3.803 5% 

bedrijven met aquacultuur 18 18 27 1,50 0% 

bedrijven met 1 dienst verbreding 7.997 8.252 13.139 1,64 19% 

bedrijven met 2 diensten verbreding 2.258 2.447 3.690 1,63 5% 

bedrijven met >2 diensten verbreding 928 1.020 1.395 1,50 2% 

aantal biologische bedrijven Skal/Blik 1.254 1.267 1.400 1,12 2% 

ha op biologische bedrijven Skal/Blik 70.342 70.294 76.795 1,09 

Tab& 4.6 Verbreding londbouw Loog Hollond 
P -nd 

8- an totaa 1 

009 -	é 1 1	* 1 
bedrijven met recreatie 170 175 207 1,22 4% 

bedrijven met verwerking van producten 142 148 164 1,15 3% 

bedrijven met verkoop van producten aan 
huis 183 169 225 1,23 5% 

bedrijven met zorg 58 70 90 1,55 2% 

bedrijven met stalling 209 230 329 1,57 7% 

bedrijven met natuurbeheer 1.011 1.190 1.345 1,33 28% 
bedrijven met duurzame energieproductie 9 11 0 0,00 0% 
bedrijven met loonwerk (totaal) 223 260 0 0,00 0% 

bedrijven met loonwerk (agrarisch) 0 0 212 4% 
bedrijven met loonwerk (niet-agrarisch) 0 0 343 70/0 

bedrijven met aquacultuur 0 0 0 0% 

bedrijven met 1 dienst verbreding 904 999 1.303 1,44 27% 
bedrijven met 2 diensten verbreding 289 324 428 1,48 90/0 

bedri'ven met >2 diensten verbreding 154 182 226 1 47 5% 

aantal biologische bedrijven Skal/Blik 75 77 79 1,05 2% 
ha op biologische bedrijven Skal/Blik 2.834 3.189 3.266 1,15

V

reiet*SL■ 1110//#. 

NAT1ONAAL LANDSCHAP 

•	-1404- telijke Veenweiden 
Amior' 

• 
•	 68 

• 
• 

• 
• 
• 
• • 
• 
• • 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

•



•telijke Veenweiden .ette4■AGL, /10»li& 

NATIONAAL LANDSCHAP

• 
Nu!meting 2011: economische betekenis 
Geen informatie (was in 2009 wel gemeten op basis van een eenmalig rapport) 

Meetwgze en bronnen 
Gegevens zijn gebaseerd op LEI landbouwstatistieken en hebben betrekking op 2009. 
Daarbij is gebruik gemaakt van het rapport Boeren in het Groene Hart, Kansen voor het 
agrocluster, Februari 2009 Rapport 012 Projectcode 31461, LEI Wageningen UR, Den Haag. 
Dit rapport kijkt verder terug tot 1990, maar heeft een andere gebiedsindeling.
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• 5. Natuur 

ritaat Voorloper 
Belangrijkste element voor de natuurontwikkeling in het Groene Hart is het Randstad Urgent-
en Groene Hart-icoonproject Groene Ruggengraat. Het gaat om een integrale ruimtelijke 
inrichting met meerdere doelen, waaronder natuur, maar ook landschap, recreatie en 
waterhuishouding (zie paragraaf 4.3 en Bijlage 2). Voor het doel natuur is relevant dat de 
Groene Ruggengraat een onderdeel vormt van de robuuste ecologische verbinding tussen de 
Zeeuwse wateren en het Lauwersmeer en dat deze de natuurgebieden in het Groene Hart 
met elkaar verbindt. Het is een verbinding, bestaande uit schakels (corridors) en bredere 
knopen (stapstenen), die samen zorgen voor een geschikt leefgebied voor specifieke 
natuurdoeltypen en soorten. De Groene Ruggengraat krijgt de ecosystemen 'moeras, 
struweel en groot water' en 'grasland met klein water'. De Groene Ruggengraat wordt, 
zonder af te doen aan het ecologisch functioneren als geheel, per deeltraject 
gedifferentieerd ingevuld. Hiervoor worden natuurgebiedsplannen opgesteld. 

....Het realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur en het voldoen aan de Natura 2000- 
vereisten biedt een goede basis (omvang en samenhang) hiervoor. Daarnaast zijn ook de 
kwaliteit van het milieu (bijv. schone bodem, ammoniak) en van water (zoals constante 
kwaliteit, natuurlijk peilverloop) van belang. 

Doelen 
• Realisatie EHS en bijbehorende natuurdoeltypen 

Meting 2011: EHS 

Over de meting 
In de meting van 2009 is aangekondigd dat er een nieuwe indicator in 2011 zou komen 
waarmee de huidige toestand van de natuurdoeltypen is bepaald en wordt vergeleken met 
de toestand zoals die beoogd is volgens de gebiedsplannen en de plannen voor de Groene 
Ruggengraat. Deze indicator is door bezuinigingen niet tot stand gekomen. Daardoor is er 
geen meting op het niveau van natuurdoeltypen mogelijk. 

De landelijke systematiek van natuursubsidies is veranderd waardoor een vergelijk met 2009 
niet mogelijk is. 
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Tabel 5.1 Verwerving en inrichting ENS (DLG 2012)

Er is sinds 2009 493 hectare EHS verworven in het Groene Hart. Het areaal ingerichte EHS is 
255 hectare toegenomen. 
Figuur 5.1 geeft een kaart met betrekking tot de verwerving en inrichting van 
natuurgebieden.
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Figuur 5. 1: Verwerving en inrichting van natuurgebieden (DLG 2012)
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Nulsituatie 2009: Weidevogels 
In een groot areaal in het Groene Hart zijn beheerspakketten afgesloten gericht op 
weidevogels. Figuur 5.2 geeft hiervan een beeld. 
De trend voor een aantal karakteristieke weidevogels is in Nederland, het Groene Hart en 
Laag Holland nog steeds negatief (Figuur 5.3). In het Groene Hart heeft met name de 
watersnip het moeilijk. Zie tabel 5.2 voor de trends per soort. 

Tabel 5.2: Ver eliik .ng trends weidevogels in het Groene Hart en Nederland (SOVON 2012)

NL 
Zomertaling -  - - 
Kuifeend ++ + + Beter 
Patrijs - - - Minder slecht 
Tureluur + 0 + Beter Beter 
Knobbelzwaan + - + Beter Beter 
Krakeend ++ ++ ++ 
Slobeend - - - 
Scholekster - - - 
Kievit - 
Watersnip - 
Grutto - 
Veldleeuwerik - Slechter Slechter 
Graspieper - - Slechter 
Gele kwikstaart - 0 - Slechter Slechter 
Bergeend ++ - + Veel beter Veel beter 
Wintertaling + - 0 Veel beter Slechter 
Tafeleend n.v.t. 0 + Slechter 
Wulp ? - 0 Slechter

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

Trend 
Sterke toename (++) 
Matige toename (+) 
Stabiel (0) 
Matige afname (-) 
Sterke afname (--) 
Onzeker (?)

Criteria 
zeker meer dan 5 procent toename per jaar 
zekere toename, maar niet zeker of deze meer dan 5 procent per jaar is 
aantalsverandering zeker kleiner dan 5 procent per jaar 

zekere afname, maar niet zeker of deze meer dan 5 procent per jaar is 
zeker meer dan 5 procent afname per jaar 
omvang aantalsverandering met meetnet niet goed vast te stellen

• 
• 
• 
• • • 

• 
• 
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Figuur 5.2: Ligging gebieden met weidevogelpakketten (Dienst Regelingen 2012)
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Figuur 5.3: Trends van weidevogels in Nederland, het Groene Hart en Laag Holland (SOVON 2012)
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Nulsituatie 2011: Natuurbeheer 
Figuur 5.4 geeft de verschillende vormen van natuurbeheer in het Groene Hart weer. 

Figuur 5.4: Ligging gebieden met agrarisch en porticulier natuurbeheer (DR 2012)
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Meetwijze en bronnen: 
Gegevens over realisatie van EHS zijn aangevraagd bij DLG, 
Gegevens over beheer zijn verkregen bij Dienst Regelingen. 
Trends weidevogels zijn bepaald door SOVON op basis van hun eigen meetnet.

• 
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•
• 6. Recreatie •

Citaat Voorloper 
Behouden en benutten van de potenties van het Groene Hart als recreatief-toeristisch 
bijzonder aantrekkelijk gebied. Het gaat hierbij vooral om kwaliteiten als openheid, 
diversiteit, oorspronkelijkheid, herkenbare cultuurhistorie, natuur en water. 
- Het realiseren van het icoonproject Recreatief Routenetwerk en het realiseren van 
verbindingen met de wijdere omgeving van het Groene Hart. 
- Afronden RodS-opgave nabij de steden. 

• Doelen 
1. Promotie recreatieaanbod 

• 2. Realisatie recreatieve netwerken, fietsen, wandelen, kanoën 
3. Realiseren RodS 

• 4. Groene Hart aanbod versterken (voorzieningen) 

•
5. Zorgen voor een vitale R&T sector 

• Meting 2011: Recreatief Routenetwerk - RRN 
Het project recreatief routenetwerk richt zich op het realiseren van een samenhangend 

• netwerk van recreatieve routes op het niveau van het Groene Hart als geheel. Uit de meting 
van 2009 is naar voren gekomen dat er in totaal 145 projecten zijn om het recreatief 

• routenetwerk te verbeteren. 

• 
• 
• 
41, 

• 
•

• zijn (bijv. Groene Ruggengraat of Rijnenburg) 

• 
• 

Tabel 6.1: Voortgang aanpak knelpunten Recreatief Route netwerk 

Gerealiseerd 33 46 13 
Realisatie aannemelijk In realisatiefase 12 36 24 

In voorbereidingsfase 30 16 -14 

Subtotaal 75 98 22 

Realisatie onzeker In initiatief-, definitie- 
of ontwerpfase, 
uitgesteld of 
onbekend

70 32 -38 

Gestopt - 15 15 
Subtotaal 70 47 26 

Totaal opgave 145 145

• 
1110 
•

Volgens de meting van 2011 zijn 98 van de 142 projecten uitgevoerd / in uitvoering: dat is 
69%. In 2010 waren dat er 75 (39%). In 2011 zijn 15 van de 142 projecten gestopt of is er 
geen zicht op uitvoering (9%). 

• De projecten die zijn uitgesteld/gestopt hebben als oorzaken: 
Uiteindelijk onvoldoende draagvlak / geen prioriteit bij betrokken partners 

• Project is (financieel) onhaalbaar 
- Project heeft samenhang met andere ontwikkelingen die in prioriteit/budget veranderd 

•
78 
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Meting 2011: Waterrecreatie 
Sinds 2011 is ook het project waterrecreatie gestart. Bijgaande kaart geeft de ligging van 
projecten die erop gericht zijn om de waterrecreatie te verbeteren.
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Figuur 6.1: Kaart ligging waterprojecten 
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Meting 2011: Recreatie om de stad (RodS) 
Dit onderdeel is komen te vervallen door de afschaffing van de RodS. 

Meting 2011: Verbliffstoerisme 
Het oplossen van knelpunten in het route netwerk, het verbeteren van de bereikbaarheid, 
het vergroten van de naamsbekendheid en het versterken van het aanbod van recreatieve 
voorzieningen dragen bij aan een steeds intensiever recreatief gebruik in het Groene Hart. 
Het aantal overnachtingen binnen verblijfsrecreatie is sinds de vorige meting in 2008 
gestabiliseerd, de bestedingen zijn blijven stijgen. De werkgelegenheid is gegroeid. 

Tabel 6.2: Ontwikkeling verbliffsrecreatiesector (exclusief jachthavens) 
!IA. 

Aantal overnachtingen 1,18 miljoen 1,21 miljoen 1,21 miljoen 

Bestedingen 124,3 miljoen euro 132,8 miljoen euro 137,6 miljoen euro 
Werkgelegenheid 2.100-2.400 banen 2.050-2.350 banen 2400-2800 banen 

Meting 2011: dagtoerisme 
De omvang van het dagtoerisme in het Groene Hart is in de genoemde periode gegroeid in 
termen van het aantal activiteiten maar gedaald in economische omvang en het aantal 
banen. De groei van het aantal activiteiten in het Groene Hart (9,4%) was zelfs veel sterker 
dan de landelijke groei (1,4%).Het dagtoerisme had in 2008/2009 een omvang van circa 78 
miljoen activiteiten in het Groene Hart en 85 miljoen in 2010. 
De totale bestedingen in het dagtoerisme bedroegen in 2008/2009 in het Groene Hart circa € 
1,3 miljard en in 2010 € 1,2 miljard. 

Tabel 6.3 Ontwikkelir g dagtoerisme (exclusief inchthavens) 

'	• 'me "' tionaal 

+ 1,4% 
•18/ , 

78 miljoen
2010/201 1' 

85 miljoen
trend 

activiteiten +9,4% 

Economische 
betekenis

€ 1,3 miljard € 1,2 miljard _9% +4°/o 

werkgelegenheid 17.547 FTE 16.795 FTE - 40/0 + 5%

Het marktaandeel van het Groene Hart in de bestedingen binnen het Nederlands 
dagtoerisme daalde (van 5,2% naar 4,8%). Terwijl het aantal activiteiten in het Groene Hart 
behoorlijk groeide, daalde de gemiddelde besteding per activiteit. 
De totale werkgelegenheid in het dagtoerisme bedroegen in 2008/2009 in het Groene Hart 
17.547 FTE. Landelijk bedroeg de werkgelegenheid in deze sector ruim 336.000 
fulltimebanen. Het Groene Hart had een marktaandeel van 5,2% in deze werkgelegenheid. 
De totale werkgelegenheid in het dagtoerisme in het Groene Hart bedraagt in 2010- 2011 in 
totaal 16,795 FTE, terwijl in Nederland de werkgelegenheid in het dagtoerisme ruim 352.000 
fulltimebanen omvatte.
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•
Gegevens over aanpak van knelpunten zijn ontleend aan de projectenregistratie van het 

• Programmabureau Groene Hart. 
Gegevens over recreatief gebruik zijn direct overgenomen uit de Monitor Toerisme Groene 

• Hart 2005, 2008 en 2010. ZKA Consultants & Planners. 

•
Gegevens en teksten over dagtoerisme zijn direct overgenomen uit de Monitor dagtoerisme 
Groene Hart 2005, 2008 en 2010. 

• • • 
• • 

• • • 
• • 
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7. Wonen (migratiesaldo-nul) en bedrijventerreinen 

Wonen 

Citaat Voorlooer 
Bij verstedelijking staat de kwaliteit voorop. Ruimtelijke ontwikkelingen voor wonen zijn 
mogelijk, mits de kernkwaliteiten van het landschap worden behouden of versterkt ('ja, mits' 
-principe). Bij de sturing op kwaliteit wordt uitgegaan van de nu al door de provincies in de 
streekplannen gebruikte systematiek van rode contouren. 

Initiatieven buiten de contouren kunnen onder strikte voorwaarden plaatsvinden 
(aantoonbare kwaliteitsverbetering; aanpak verrommeling, zie hierna onder kopje Ruimtelijke 
begrenzingen). 

Concentreren van woningbouw in principe binnen ruimtelijke begrenzingen tot 2020 en 
afgestemd op de ruimtelijke karakteristieken van het gebied. Woningbouw vindt plaats 
binnen ruimtelijke begrenzingen, in streekplannen vastgelegd als contouren. Binnen deze 
begrenzingen wordt de volgende prioriteitsvolgorde aangehouden: eerst binnenstedelijke 
transformatie/vernieuwing, vervolgens waar mogelijk concentratie bij OV-knooppunten en 
tenslotte benutten uitlegmogelijkheden binnen de contouren. 
Voorlopig is het beleid van de provincie Utrecht op dit laatste een uitzondering. Haar 
streekplan biedt, vanwege de strakke contouren, beperkte ruimte. Maatwerkaanpassing van 
de rode contouren is dan ook mogelijk. 
Woningbouwontwikkelingen buiten de huidige begrenzingen, bijvoorbeeld bijzondere 
woonmilieus, zijn hooguit bij hoge uitzondering mogelijk, onder de strikte voorwaarde dat 
verbetering van de ruimtelijke kwaliteit daartoe aanleiding geeft en er een aanmerkelijke 
verbetering van bijvoorbeeld de groenblauwe kwaliteiten van het gebied, op regionaal 
niveau, plaatsvindt. Er moet per saldo sprake zijn van kwaliteitswinst. 

Het maximaal net-to aantal toe te voegen woningen in het Groene Hart op basis van 
migratiesaldo nul is 35.700 in de periode 2004-2020.  

Doelen 
• Bouwen binnen opgave en met kwaliteit 
• Anticiperen op krimp 
• Behoud voorzieningen 

Wonen migratiesaldo nul 
De monitor woningbouw zet het aantal gerealiseerde en geplande woningen in het Groene 
Hart af tegen migratiesaldo nul. Dit is het maximaal netto aantal toe te voegen woningen in 
het Groene Hart (35.700) in de periode 2004-2020. Dit aantal woningen komt overeen komt 
met de natuurlijke bevolkingsaanwas, waarbij het saldo van alle verhuisbewegingen op nul 
wordt gesteld. 

Meting 2011: migratiesaldo nul 
De jaarlijkse groei zit nog steeds onder het niveau van migratiesaldo nul. De ruimte tussen 
migratiesaldo nul aantal woningen en de som van gerealiseerd en gepland is wel afgenomen.
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Tabel 7.2. Programma en realisatie: woningvoorraadgroei in het Groene Hart per provincie 

Provincie nd

t _"'Totaal 
Zuid-Holland 

Programma 2004-2019 (migratiesaldo nul) 35.700 

Gerealiseerd 2004-2011 1.476 3.647 9.683 14.806 

Harde capaciteit 2012-2019 326 4.286 6.664 11.276 
Zachte capaciteit 2012-2019 693 1.609 6.478 8.780 
subtotaal harde en zachte capaciteit 2012- 
2019

1.019 5.895

13.142
20.056 

Totaal gerealiseerd+ subtotaal capaciteit 34.862 

Ruimte 838

In 2009 was er nog ruimte voor 2612 woningen. Dat is volgens de meting van 2011 nog 838 
woningen. 

Tabel 7.1. Programma en realisatie: woningvoorraadgroei in het Groene Hart 
•	

vincie .	',"	•__ 

Programma 2004-2019 (micratiesaldo nul)

Meting 20
35.700

Meting 20111
35.700 

Gerealiseerd sinds 2004 8.718 14.806 

Harde capaciteit tot 2019 7642 11.276 
Zachte capaciteit tot 2019 16.718 8.780 
subtotaal harde en zachte capaciteit 2012-2019 24370 20.056 

Totaal gerealiseerd+ subtotaal capaciteit 33.078 34.862 

Ruimte 2612 838 

• 
• • • 
• • • 
•

Opmerkingen bij bovenstaande tabel: 
•• Bij het aantal geplande woningen is de 'harde' en 'zachte' capaciteit aangeven. 

'Harde' capaciteit betreft plannen die al door de gemeenteraad zijn vastgesteld. 
• 'Zachte' capaciteit bevindt zich nog in de planvormingsfase. 

• • Bij de plancapaciteit is rekening gehouden met planuitval van 30 procent. 
Woningbouwcapaciteit is namelijk een dynamisch gegeven. Uitstel en afstel zijn 

• veelvuldig aan de orde. Ervaring leert dat dit opgaat voor zo'n 30 procent van de 
plancapaciteit. 

• • De woningbouwcapaciteit betreft bruto woningbouwaantallen. Er is geen rekening 

•
gehouden met te slopen woningen. De daadwerkelijke groei van de woningvoorraad 
kan daardoor lager uitpakken. •

•
Meting 2011: woningvoorraad 
Tussen 1-1-2004 en 1-1-2012 nam de woningvoorraad in het Groene Hart toe met 14.806 

• woningen. De relatieve groei bedroeg 5,5 %. Het nationale cijfer was 6,7 % • Ten opzichte 
van de vooraf berekende toegestane voorraadgroei (behorend bij migratiesaldo-nul, 35.700 

• woningen tot 2020) loopt de productie in de pas. Van het oorspronkelijke programma 2004- 

•
2019 resteert voor de 2' helft van de periode nog een toegestane voorraadgroei van 20.894 
woningen (20.894=20.056+838, zie tabel 7.2). De jaarlijks maximaal toegestane 

• woninggroei tot en met 2019 is meer dan 40% hoger dan de feitelijke woninggroei in de 

•	 84 
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afgelopen 8 jaar. Bij het onderdeel woningvoorraadgroei blijft de ontwikkeling ruim onder 
het toegestane programma. Zie figuur 7.3 voor de ligging van woningbouwlocaties. 

Bij de uitsplitsing per provincie valt op dat het Zuid-Hollandse deel van het Groene Hart in 
2011 een groei vertoont, met ca. 1.000 woningen. In verschillende gemeenten is in 2011 
relatief meer gebouwd dan in 2010. Alphen a/d Rijn kent de grootste toename (+355), maar 
ook Zederik (+214), Gouda (+188), Nederlek (+171) en Kaag en Braassem (+132) kenden 
een hoge voorraadgroei. De groei van de woningvoorraad in Utrecht bleef ongeveer gelijk, 
terwijI de Noord-Hollandse groei iets terug liep. 

Groei woningvoorraad in het Groene Hart 2004-2011 (CBS) 

Figuur 7.1: Trend woningvoorraad 

Geplande woningen 2012 t/m 2019 
Voor de periode 2012 t/m 2019 zijn 20.056 woningen gepland. Migratiesaldo-0 biedt voor 
deze periode nog ruimte voor netto 20.894 woningen. De 'harde' planvoorraad is flink 
toegenomen en de 'zachte' planvoorraad is bijna gehalveerd. Een plausibele verklaring 
hiervoor is dat de neerwaartse lijn in de woningmarkt voor minder realisatie van bestaande 
plannen heeft gezorgd en uiteindelijk ook in minder nieuwe plannen.

85 • •



•

• tellike Veenweiden
V

et,e4Qa.■ 
HATIONAAL LANDSCHAP 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

• Woningbouw en (bi+bu) migratiesaldo in het Groene Hart per jaar (CBS) 

• 3000 

• 2000 

410
1000

— groei woningvoorraad 
— binnenlands migratiesaldo 

buitenlands migratiesaldo 
— totaal migratiesaldo 

• -2000 

-3000 

410	 -4000 

it)
jaar 

Figuur 7.2: Woningbouw en rnigrotiesoldo 

In 8 jaar tijd zijn er per saldo ongeveer 17.000 personen naar buiten het Groene Hart 
verhuisd. Echter, uit de trend in grafiek figuur 7.2 valt op te maken dat dit steeds minder 
personen betreft. 

In Zuid-Holland zijn de regio's Rijnstreek, Krimpenerwaard en Alblasserwaard/Vijfheeren-
landen in het Groene Hart, maar ook de Hoeksche Waard, Voorne-Putten en Goeree-
Overflakkee door BiZa aangewezen als Anticipeerregio's voor Bevolkingsdaling. 
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Figuur 7.3 Ligging woningbouwlocaties 

Meetwijze en bronnen 
Gegevens en teksten: Interprovinciale Monitor Woningbouw en Bedrifventerreinen Groene 
Hart. Provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht (april 2010 en augustus 2012)
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•	Bedrijventerreinen 

• Citaat Voorlope  
Ruimtelijk beleid voor werken in het kort: 

• 1. Herstructurering van bestaande bedrijventerreinen heeft het primaat. 
2. Enig groeiperspectief voor bestaande bedrijven en enige ruimte voor vernieuwing. 

(10	3. Actief streven naar verplaatsen verspreid liggende bedrijven die niet passen in het 

1110	
landschap vanuit de kernkwaliteiten. 
4. Nieuwe bedrijventerreinen zoveel mogelijk regionaal bezien. 

• 5. Geen nieuwe kantoorlocaties ten opzichte van het huidige aanbod en de huidige plannen.  

•
Doelen 
• Herstructureren bestaande bedrijventerreinen, inbreiding en kwaliteit 
• Verplaatsen bedrijven 
• Realisatie nieuwe bedrijventerreinen met kwaliteit 
• Tegengaan nieuwe kantoorlocaties. 

Meting 2011: bedrijventerreinen 
De monitor voor bedrijventerreinen laat de uitgiften in de periode van 2004 tot en met 2008 
en tot en met 2011 zien, evenals het aanbod in plannen voor de periode tot 2020. Voor deze 
monitor is gebruikgemaakt van IBIS (Integraal Bedrijventerreinen Informatie Systeem). Zie 
figuur 7.4 voor de ligging van bedrijventerreinen. 
Het totaal areaal nieuwe bedrijventerreinen (uitgegeven, uitgeefbaar en in plannen) is 
afgenomen van 356 tot 323 hectare. Vooral het aandeel 'gepland is sterk afgenomen van 
160 naar 57 hectare. 
Het aantal uitgegeven hectare is toegenomen van 75 naar 114. 

Tabel 7.3 Bedrijventerreinontwikkeling in het Groene Hart in de periode 2004-2020 (bron: IBIS en 
gemeenten) at ..ii . riode 2 

2011 
Uitgegeven netto 75 114 39 

Uitqeefbare netto ha per 1-1-2009 121 152 29 
Plannen in bruto ha (2009 t/m 2019) 160 57 -103 
Totaal 356 323 -33

• In Noord-Holland is binnen het Groene Hart geen grootschalige ontwikkeling van nieuwe 
bedrijventerreinen voorzien. In het Utrechtse en Zuid-Hollandse gedeelte van het Groene 

• Hart is de ontwikkeling van circa 4 ha bruto respectievelijk 53 ha netto nieuwe 
bedrijventerreinen gepland. Dit betreft vooral in Utrecht grotendeels terreinen die al voor 

• 2004 in het beleid waren opgenomen. In het Utrechtse en Zuid-Hollandse deel van het 

•
Groene Hart liggen ook nog relatief veel direct uit te geven terreinen. 

111/	Tab& 7.4: Bedrijventerreinontwikkeling per provincie in het Groene Hart in de periode 2004-2020 
(bron: IBIS en gemeenten) 
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Pemincie	____	 'RIIand 0 .
	I	ik Totaal 

Uitgegeven netto ha 2004 t/m 2011 1 34 79 114 

Uitgeefbare netto ha per 1-1-2012 0 45 107 152 

Plannen in bruto ha (2012 t/m 2019) 0 4 53 57 

Totaal 1 83 239 323

De geplande hectare nieuwe bedrijventerreinen waren grotendeels al voor 2004 bekend en 
in de toenmalige streekplannen van de provincies opgenomen. 

Het rijk heeft geen migratiesaldo nu/aangegeven voor de bedrijventerreinen. Hierdoor is het 
niet mogelijk het aantal gerealiseerde, uit te geven en geplande hectare af te zetten tegen 
een maximum aantal toegestane hectare. 

Wel is afgesproken om de SER ladder te hanteren. Alvorens nieuwe terreinen aan bod 
komen, wordt eerst gekeken naar de bestaande terreinen en mogelijke herstructurering 
daarvan. Daarnaast vindt een regionale afweging plaats om te komen tot de beste locatie 
voor een nieuw bedrijventerrein, zowel economisch gezien als vanuit de belangen van 
bedrijven en het landschap. 
De SER ladder wordt ook daadwerkelijk toegepast. 

Meetwijze en bronnen 
Gegevens en teksten: Interprovinciale Monitor Woningbouw en Bedrijventerreinen Groene 
Hart. Provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht (april 2010 en augustus 2012)
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8. Water 

Citaat Voorlorc,r 
Door frigrepen in de (regionale) waterhuishouding heeft het Groene Hart een robuust en 
duurzaam watersysteem, dat de gevolgen van de klimaatsverandering goed kan opvangen, 
zowel in periodes van ernstige wateroverlast als in periodes van extreme droogten. De 
waterveiligheid is gegarandeerd omdat het dijkenstelsel goed op orde is. Het opvangen van 
wateroverlast en droogte is beheersbaar, betaalbaar en minder kwetsbaar. Verdroging in 
natuurgebieden wordt voorkomen. De waterkwaliteit voldoet aan de normen. 

Belangrijke elementen van dit robuuste watersysteem zijn: 
• Grotere peilvakken waardoor het waterbeheer betaalbaar en minder kwetsbaar is. 
• Onderscheid in gebieden met vaste peilen en gebieden waar een flexibel peil mogelijk is. 
• Een peilbeheer dat proactief inspeelt op de weersomstandigheden (dynamisch 

peilbeheer). 
• Een uitgekiend stelsel van kleinschalige waterbergingsmogelijkheden. 
• Grootschaligere waterberging op die plekken waar combinaties gelegd kunnen worden 

met andere 
• functies, zoals natuurontwikkeling, recreatie, water, wonen en voorraadfunctie in tijden 

van 
• droogte. 
• In diepe droogmakerijen zijn maatregelen genomen waardoor deze geen negatieve 

effecten 
• hebben voor de waterhuishouding van de aangrenzende gebieden. 
• Scheiding zoet / zout: afkoppeling van de meest chloriderijke diepe droogmakerijen. 

Vanuit de lagenbenadering is een robuust en klimaatbestendig waterbeheer in het Groene 
Hart mede sturend voor het ruimtelijk beleid. Dit betekent onder meer het volgende 
Tegen gaan wateroverlast: Wateroverlast in het landelijke gebied lokaal oplossen vanuit 
het principe 'vasthouden-bergen-afvoeren'. In een enkel geval is een grootschalige 
ruimtelijke 
oplossing nodig. In diepe droogmakerijen kan waterberging veelal meekoppelen met andere 
doeleinden. Voldoende ruimte voor piekberging binnenstedelijk creëren of direct langs 
de rand van de stad (in combinatie met groenopgaven). 
Voldoende zoetwateraanvoer: Zuinig zijn met water is een belangrijke no-
regretmaatregel. 
Samen met het rijk en de waterschappen een langetermijnvisie opstellen voor de 
zoetwatervoorziening van het Groene Hart, binnen de context van een landelijke visie 
hierover. 
Grote peilvakken: Vooral in de gebieden die kwetsbaar zijn voor bodemdaling is het beleid 
gericht op het robuuster maken van het watersysteem. Grote peilvakken vormen hier een 
essentieel onderdeel van. Concretisering via maatwerk per gebied. 
Diepe droogmakerijen: In diepe droogmakerijen met een urgente wateropgave streven 
naar vernatting al dan niet in combinatie met functieverandering. 
Waterveiligheid: besluitvorming hierover vindt vooral plaats op landelijk niveau. • • 
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Meting 2011: waterkwaliteit 
• De waterkwaliteit is in grote delen van het Groene Hart ontoereikend. Dit geldt voor de 

ecologische kwaliteit (figuur 8.1), de fysisch chemische kwaliteit (figuur 8.2) en afzonderlijke 
• waterkwaliteitsparameters. Maatregelen om de waterkwaliteit op orde te brengen worden 

genomen in het kader van de Kader Richtlijn Water (KRW). 

• 
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Doelen 
• Waterkwaliteit 
• Wateropgave 
• Waterveiligheid 
• Robuust watersysteem 
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Meting 2011: wateropgave 
Tabel 8.1 geeft de realisatie van de wateropgave. Ten opzichte van 2011 is er 284 hectare 
meer uitgevoerd en afgehandeld en is er 432 hectare in de realisatiefase gekomen. Er is ca. 
10.000 hectare uit de voorbereidingsfase gehaald. 

Tabel 8.1: realisatie wateropgave (bron: waterschappen) .., olr 
Nog niet gestart 19.373 30.434 11.061 
In voorbereidingsfase 30.104 19.516 -10.588 
In realisatiefase 5.100 5.532 432 
Opgelost uitgevoerd 823 1.107,3 284,3 
totaal 55.400 56.589,3 1.189,3 

Meting 2011: waterveiligheid 
Tabel 8.2 geeft de realisatie van waterveiligheid. Ten opzichte van 2011 is er 95 km meer 
uitgevoerd en afgehandeld en is er 377 km in de planfase en realisatiefase gekomen. Het 
aandeel 'geen oordeel' is met 574 km afgenomen. 

Tabel 8.2: realisatie waterveiligheid (bron: waterschappen) 

geen oordeel	 836,3
	

262	-574,3 
onvoldoende/afgekeurd (in planfase + realisatiefase)	 292,6

	
670
	

377,4 
voldoende / op orde	 488,1

	
583
	

94,9 
Totaal	 1612

	
1515	-97 

Meting 2011: Robuust watersysteem 
Tabel 8.3 geeft de realisatie van robuust watersysteem. Het betreft een eerste meting. 

Tabel 8.3: realisatie robuust watersysteem (bron: waterschappen) tiiik I- MN 

flexibele peilen: aantal nb 1.815 nvt 
flexibele peilen: hectare (ten minste) nb 8.817 nvt 
aantal gereguleerde peilafwijkingen nb 283 nvt 
areaal zelfvoorzienend (hectare) 1.395 nvt

Meetwijze en bronnen: 
Gegevens KRW zijn ontleend aan de landelijke KRW-database, Informatiehuis water (IHW). 
Gegevens wateropgave en veiligheid zijn geleverd door waterschappen en gebaseerd op de 
beschikbare data die door waterschappen aan provincies wordt geleverd.
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• Citaat Voorloner 
In de periode 2020-2040 is het aantal huishoudens in de Randstad nog behoorlijk gestegen. 
In het Groene Hart is, net als in de meeste delen van het land, het aantal inwoners echter 
gedaald. De daling in het Groene Hart is beperkt gebleven door enige instroom van 
bewoners uit de rest van de Randstad. Dit heeft wel gezorgd voor een veranderende 
woningvraag, vooral naar meer bijzondere woonmilieus. 
Door een goede afstemming tussen de kernen, waardoor concurrentie tussen gemeenten is 
voorkomen, zijn de consequenties van de krimp voor de kernen beperkt gebleven. BO de 
woningbouw heeft een verschuiving plaatsgevonden van accent op kwantiteit naar beheer 
en kwaliteit, afgestemd op de veranderende vraag. Het accent van de uitbreiding van de 
steden in het Groene Hart heeft gelegen op een beperkt aantal locaties in de nabijheid van 
die steden. Het zijn kwalitatief hoogwaardige wijken die qua schaal passen bij en in het 
Groene Hart. Om de leefbaarheid in de kleine kernen te handhaven is, daar waar dit past in 
het landschap, binnen de contouren nieuwbouw gerealiseerd. Aanvullend sociaal, 
economisch en financieel beleid heeft de leefbaarheid verder ondersteund. 
Plaatselijk in de metropolitane landschappen dragen op kleine schaal bijzondere woonmilieus 
zoals landgoederen en waterwonen bij aan de belevingswaarde van het landschap, dat mede 
hiermee gefinancierd en ingericht is. 

Leefbaarheid heeft te maken met draagvlak voor voorzieningen. Die kan onder druk komen 
te staan. Dit geldt echter niet alleen voor kleine kernen maar ook voor de (wat) grotere. 
Immers ook het regionale centrum heeft voldoende draagvlak nodig voor (regionale) 
voorzieningen. De vraag naar voldoende inwoners geldt op ieder schaalniveau. 
Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt overigens dat verlies van 
voorzieningen wel ervaren wordt door plattelanders, maar dat dit nauwelijks hun 
tevredenheid over het leven op het platteland be .invloedt. Vaak is de angst voor verlies van 
voorzieningen groter dan het daadwerkelijk missen ervan. 
De drie provincies kiezen voor een gebiedsgerichte beoordeling van de leefbaarheid. Veel 
zaken spelen op meerdere plaatsen, in de praktijk werkt een regionale aanpak meestal het 
beste. 
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• Behoud leefbare dorpen •
Meting 2011: Leefbarometer 

• De Leefbarometer geeft een totaalscore die gebaseerd is op een aantal achterliggende 

•
leefbaarheidsonderwerpen (zogenaamde dimensies): 
• veiligheid; 

• • sociale samenhang; 
• samenstelling bevolking; 

• • niveau voorzieningen; 
• publieke ruimte; 

• • woningvoorraad 

• 
• 
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In 2009 was het niveau van leefbaarheid in het Groene Hart volgens de Leefbarometer van 
VROM positief (Figuur 9.1). Volgens de meting van 2011 is dat nog steeds zo. In steden is er 
soms een afname van de leefbaarheidscore (Figuur 9.2, effect amper zichtbaar). In kleinere 
kernen lijkt er minder te veranderen. 

In 2009 bleek dat het Groene Hart ten opzichte van andere landelijke gebieden gemiddeld 
scoort voor het onderdeel voorzieningenniveau (nabijheid winkels en banken) uit de 
Leefbarometer. In 2011 is dat nog steeds zo. Er zijn wel gebieden waar het 
voorzieningenniveau is gedaald. Zie figuur 9.3 en 9.4.
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Meting 2011: voorzieningenniveau volgens AVP index 
In de monitor van Agenda Vitaal Platteland wordt het voorzieningen gemeten op basis van 
de aanwezigheid van een basisschool, huisarts, winkel met dagelijks aanbod, halte openbaar 
vervoer, en postkantoor. Uit de AVP monitor blijkt dat het aantal voorzieningen in de periode 
2008 tot 2011 weinig is veranderd in het Groene Hart en in Laag Holland. Zie figuur 9.5 en 
9.6. 

Figuur 9.5 Aanwezigheid von vijf bosisvoorzieningen in een postcode gebied voor het Groene Hart en 
Nederland 
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Figuur 9.6: Veranderingen basisvoorzieningen in een postcode gebied voor het Groene Hart en 
Nederland (ABF Research) 

Meetwijze en bron: 
Figuren 9.1-9.4 zijn ontleend aan de Leefbarometer van VROM 
Figuur 9.5-9.6 zijn ontleend aan de Monitor Sociaal-Economische Vitaliteit Platteland. ABF 
Research. 
Monitor Agenda Vitaal Platteland.
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10.Beleving •
• Citaat Voorloper 

• In de Voorloper wordt op veel plaatsen aangegeven dat versterking van de beleving 
belangrijk is. •	Doelen 

0	• geen 

• Meting 2011: bekendheid 
In het kader van het icoonproject Merk & Marketing heeft de Research Company in 2009 en 

• 2011 onderzoek gedaan naar het beeld dat mensen van het Groene Hart hebben. De 
bekendheid van het Groene Hart is bij zowel de inwoners van het Groene Hart en de 

• stedelingen groot. De bekendheid van het Groene Hart onder bewoners is met 8% gestegen 
van 84% naar 92%. Onder stedelingen is de procentuele stijging nog groter: met 12% van 

• 69% naar 77%. •	Tabel 10.1: Bekendheid 
..erp 2009 

Bekendheid Groene Hart bij 
bewoners

84% 92% +8% 

Bekendheid Groene Hart bij 
stedelingen

65% 77% +12%
• • 
110	Meting 2011: Associaties 

• Uit 31 trefwoorden konden de respondenten maximaal vijf woorden kiezen die zij associëren 
met het Groene Hart. Voor zowel inwoners van het Groene Hart als stedelingen scoren, 

• evenals in het onderzoek van 2009, ook in 2011 de trefwoorden `Natuur', 'Groen' en 
'Weilanden' het hoogste. Bij de inwoners in het Groene Hart zijn de associaties 'Natuur' en 

• 'Groen' met 10% gestegen, de associatie 'Weilanden' met 10% gedaald. Drie andere 
relevante verschillen: 'Fietsen' is met 8% gestegen. De associaties 'Meren en plassen' en 

• 'Nationaal landschap' zijn met respectievelijk 12% en 7% gedaald. Opvallend dat woorden 
met een negatieve associatie zoals 'Achtergebleven',	'Afstandelijk' en 'Saai' nauwelijks 

• genoemd worden. •	Ook bij de stedelingen scoren de associaties 'Natuur', 'Groen' en 'Weilanden' het hoogst. De 
• associatie 'Groen' is hier met 9% gestegen. De associatie 'Weilanden' scoort nog hoog, maar 

is met 7% gedaald. De associatie 'Mooi' is een opvallende stijger met 6%, de associatie 
• 'Meren en plassen' is ook bij de stedelingen gedaald: -14%. 
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Figuur 10.1: Associaties Groene Hort bewoners 

`Natuur, 'Groen' en 'Weilanden' scoren wederom het hoogst. De associaties 'Natuur' en 
'Groen' zijn met +10% gestegen, de associatie 'Weilanden' met -10% gedaald.
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Figuur 10.2: Associaties Groene Hart stedelingen 

Meting gebruik website www.groenehartml 
Het aantal deelnemers op en bezoekers van de website blijft groeien, zoals onderstaande 
statistieken laten zien. Dit geeft een indicatie van de groeiende bekendheid van het merk en 
de betrokkenheid en beleving van (potentiële) recreanten.
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Tabel 10.2: Aantal aanbieders op de website 
nbieders	iik 

175
nbiedi

300 Medio 2009 
Medio 2010 500 1.500 
Medio 2011 900 2.250 
Medio 2012 1.200 3.050 

Tabel 10.3: Aantal bezoekers op de website (meting tot in 2012)

•	O'z'	, ---e g' e -1-	' 0	'- •Groei in % 
2011 

Bezoeken 235.000 297.000 +26% 
Unieke bezoekers 196.000 243.000 +23% 
Pagina's 688.000 816.000 +18% • 

De online campagne via Google Adwords en banners op websites van derden is conform 
planning uitgevoerd. Daarnaast is extra ingezet op promotie via Facebook. De verkiezing van 
het mooiste plekje in het Groene Hart was een groot succes. Inmiddels heeft de Groene Hart 
Facebook pagina meer dan 6.800 'likes'. De communicatie over het Groene Hart via 
Facebook zorgt weer voor extra bezoek aan de website. Ondanks de halvering van het 
budget is het aantal bezoekers gestegen. Per 1 augustus 2012 had de website 243.000 
unieke bezoekers, daarmee wordt de jaardoelstelling voor 2012 (240.000) reeds 
overschreden. 

Meetwijze en bron: 
Gegevens zijn ontleend aan beschikbare enquêtes uit de Monitor Toerisme Groene Hart 2005 
en 2008, ZKA Consultants & Planners en 'Wie kent het Groene Hart', Research Company.
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Het hoofdrapport en de samenvatting van de Effec-
tenmonitor 2012 / Voortgangsrapportage 2011 zijn 
opgesteld door 3dTransition en Programmabureau 
Groene Hart in opdracht van de Stuurgroep Nationaal 
Landschap Groene Hart i.o.. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met het Programmabureau Groene Hart: 
secretariaatgroenehart@provincie-utrecht.n1 
030 - 2582431 u kunt ook kijken op de website 
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2. 

Inleiding 
Het Groene Hart met zijn veenweiden, open water, 
steden en dorpen is een prachtig gebied van nationale, 
zelfs internationale, allure. Niet voor niets is het één 
van onze 20 Nationale Landschappen. Door zijn ligging 
tussen de steden van de Randstad !evert het Groene 
Hart een belangrijke bijdrage aan het woon- en ves-
tigingsklimaat in West-Nederland. Het veenweiden-
gebied Laag Holland kent eenzelfde hoge landschap-
pelijke kwaliteit en heeft ook de status van Nationaal 
Landschap. 

In het Uitvoeringsprogramma Groene Hart 2007-2013 
en het Programma Westelijke Veenweiden 2010-2015 
staan concrete projecten om het gebied te bescher-
men, te verfraaien en vitaal te houden. De programma's 
zijn opgesteld door de drie Groene Hart provincies en 
worden uitgevoerd in nauw overleg en directe samen-
werking met de gemeenten, waterschappen en maat-
schappelijke organisaties. De uitvoering vindt plaats 
onder regie van het Programmabureau Groene Hart. 
Om zicht te houden op de voortgang van de projecten 
monitort het Programmabureau Groene Hart jaarlijks de 
stand van zaken in de uitvoering en besteding van mid-
delen. Elk jaar wordt hier een rapportage van opgesteld. 
De eerste rapportage is uitgebracht in 2008 over het 
jaar 2007. Om ook zicht te houden op de effecten van 
de inzet en op de ontwikkeling van het gebied wordt 
eens per twee jaar een effectenmonitor opgesteld. Met 
deze effectenmonitor is het mogelijk om aan te geven 
hoe het gaat met de doelen voor het Groene Hart aan 
de hand van een aantal kernindicatoren. De eerste ef-
fectenmonitor rapporteert over het jaar 2009 en geeft 
daarmee de 'nulmeting' voor het Groene Hart. 
De voortgangs- en de effectenmonitor zijn voor alle 
betrokkenen een waardevolle bron van informatie 
die gebruikt wordt om de bestaande aanpak bij te 
sturen en de toekomstige aanpak vorm te geven. Om 
de gebruikswaarde van de beide onderdelen van de 
monitor te versterken worden deze nu voor de eerste 
maal in één gemntegreerde rapportage aangeboden. 
Deze samenvatting bevat een beschrijving op hoofdlij-
nen van de resultaten van de effectenmonitor 2012 en 
de voortgangsrapportage 2011 en een ge'integreerde 
analyse met conclusies. De complete resultaten van 
de voortgang- en effectenmonitoring zijn verwoord 
in het hoofdrapport dat is te vinden op de website 
www.groene-hart.nl .

Leeswijzer 
Deze samenvatting be-
staat uit drie onderdelen. 
Eerst worden de resulta-
ten van de effectenmoni-
tor 2012 gepresenteerd, 
vervolgens de resultaten 
van de voortgangsrappor-
tage 2011. Dit document 
wordt afgesloten met een 
ge•integreerde analyse 
van de uitkomsten van de 
beide monitors.
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Effectenmonitor 2012 
Bij de effectenmonitor wordt aan de hand van kern-
indicatoren gekeken hoe het Groene Hart en de 
Westelijke Veenweiden zich ontwikkelen. De nulmeting 
van de effectenmonitor is uitgevoerd in 2009. In het 
onderstaande wordt aangegeven hoe het Groene Hart 

Was goed en blijft goed 

Recreatie	Bestedingen in verblijfsrecreatie 
zijn van 2005 tot 2008 toegeno-
men en vertonen ook van 2008 tot 
2011 een stijging. 

Wonen	De bouw van woningen blijft bin-
nen de kaders van het criterium 
'migratiesaldo nul'. Zowel in 2009 
als in 2011 blijft het saldo van 
gerealiseerde en geplande wonin-
gen ruim onder het gemiddelde 
maximum van 3.570 woningen per 
jaar. Er was in 2009 ruimte voor 
2.612 woningen en in 2011 voor 
828 woningen. 

Leefbaarheid	De leefbaarheid scoorde positief in 
2009 en scoort nog steeds goed 

Verrommeling Er is geen toename van nieuwe 
grote elementen die het landschap 
aantasten zoals windmolens.

zich op de verschillende indicatoren heeft ontwikkeld 
sinds 2009. Sommige indicatoren komen vaker dan één 
maal aan de orde omdat deze op verschillende aspecten 
zijn beoordeeld. 

Was goed is verbeterd 

Verrommeling De aanpak van de verrommeling is 
verbeterd. 75% van de bouwactivi-
teiten wordt gerealiseerd onder het 
regime van een beeldkwaliteitsplan 
of landschapsvisie. In 2009 was dat 
69%. 

Landbouw	Er zijn meer landbouwbedrijven 
met verbredingsactiviteiten dan in 
2009. Dat aandeel is gestegen van 
31% naar 40%. 

Recreatie
	

In het Groene Hart brede project 
'Recreatief Routenetwerk zijn 
in 2009 belangrijke knelpunten 
benoemd die de ontwikkeling van 
een samenhangend routenetwerk 
belemmeren. Daarbij is ook een 
planning opgesteld om de knelpun-
ten aan te pakken. De uitvoering 
ligt op schema. Er zijn 23 knelpun-
ten aangepakt sinds 2009. In totaal 
zijn er nu 98 van de 145 knelpunten 
aangepakt. 

Beleving	De bekendheid van het Groene 
Hart neemt toe en de website 
www.groenehart.nl wordt steeds 
beter bezocht. (360.000 unieke 
bezoekers in 2012).



Vervolg Effectenmonitor 2012 

Was goed, is minder goed 

Landschap	27% van het Groene Hart was in 
2009 gedefinieerd als 'zeer open 
gebied'. Deze openheid is met 
1,6°/s afgenomen. 

Landbouw	Economische vitaliteit landbouw: 
het aantal bedrijven neemt af, wat 
ongeveer gelijk opgaat met de 
landelijke trend. Die afname betreft 
vooral de middelgrote veehoude-
rijbedrijven. Daarbij is de totale 
economische omvang van de sec-
tor in het Groene Hart en Westelijke 
Veenweiden afgenomen, waar op 
landelijk niveau nog een duidelijke 
toename te zien is.

Algemene aandachtspunten 

Bodemda	In 2009 was voor een areaal van 
2.840 hectare veenweidengebied 
de aanleg van bodemdaling rem-
mende onderwaterdrainage ge-
pland. In 2011 was hiervan slechts 
12 hectare gerealiseerd. 

Natuur	Door bezuinigingen is er minder 
natuur verworven en ingericht ten 
behoeve van de ecologische hoofd-
structuur (EHS) dan gepland. Het 
aantal hectaren verworven grond is 
toegenomen met 493 hectare en 
het aantal hectare ingerichte grond 
met 255 hectare. 

Natuur
	

De hoeveelheid weidevogels neemt 
licht af ten opzichte van eer-
dere metingen. Deze daling was al 
gaande in 2009. 

Water Kader Richtlijn Water-doelen wer-
den in 2009 niet behaald. In 2011 
is verbetering zichtbaar, maar de 
doelen zijn nog niet gerealiseerd.



Project Voortgang	Draagvlak 

lcoon Groene Uitweg 
Venster Bodegraven-Woerden 
Schelluinen West 
Krimpenerwaard 
Groot Mijdrecht Noord (GMN) 
Groene Ruggengraat 
Oude Rijnzone 
De Venen 

Westelijke Veenweiden Zegveld Noord 
Gouwe-Wiericke 
Kalverpolder 
Zeevang 
Maarssenveen / Westbroek 
Groot Wilnis / Vinkeveen 
Zegveld / Portengen 
Nieuwkoopse Plassen / Bodegraven 
Westzaan

Vooruitblik 

5. 

Voortgangsrapportage 2011 
In deze samenvatting worden de volgende drie onder-
delen van de Voortgangsrapportage belicht: 
• De Groene Hart gebieds-icoonprojecten en de 

Icoon- en veenweidenprojecten 

De projecten zijn beoordeeld op drie aspecten: 
voortgang, draagvlak en vooruitblik. Het onderstaande 
schema bevat een overzicht van de 'score' van de 
zeventien projecten op deze aspecten. 

Op basis van de 'score' van de projecten kunnen de 
volgende conclusies worden getrokken. 

Voortgang - Van de in totaal zeventien projecten liggen 
er zeven niet op schema wat betreft de uitvoering van 
fysieke maatregelen. De vertraging wordt hoofdzakelijk 
veroorzaakt door de bezuinigingen op het Investe-
ringsbudget Landelijk Gebied (ILG) en door tijdrovende 
procedures en processen. Dat heeft bij de meeste 
gebiedsprojecten in 2011 geleid tot een heroriëntatie 
op de ambitie, passend bij de nieuwe financiele situ-
atie. Het project 'De Groene Ruggengraat' is gestopt als 
gevolg van de bezuinigingen en de heroverweging van 
robuuste verbindingszones door het Rijk. 

Draagvlak - Het draagvlak is voor negen van de 
zeventien projecten goed. Daarbij is gekeken naar

gebiedsprojecten in de Westelijke Veenweiden 
• De Groene Hart brede projecten 
• De financiën 

draagvlak onder gebruikers van het gebied maar ook 
onder de medewerkers van de betrokken organisa-
ties. In zes gebieden is het draagvlak niet optimaal. De 
belangrijkste knelpunten zijn onvoldoende draagvlak 
bij bewoners voor de voorgestelde maatregelen en 
discussie over de doelen van het project bij de betrok-
ken organisaties. 

Vooruitblik - Volgens medewerkers van de organisa-
ties die verantwoordelijk zijn voor de realisatie van de 
projecten liggen er voor elf van de zeventien projecten 
knelpunten in het verschiet. 
De genoemde knelpunten hebben betrekking op de 
bezuinigingen; niet alleen op het ILG maar inmiddels 
ook op de Nota Ruimte middelen. Stagnatie van de 
economie en de woningmarkt, langlopende procedures 
en gebrek aan draagvlak zijn andere mogelijke bedrei-
gingen voor de voortgang van projecten die worden 
genoemd. Bij drie van de zeventien projecten worden 
juist expliciet nieuwe kansen benoemd, zoals groei in 
het ondernemerschap. meer samenwerking en nieuwe 
financieringsbronnen. 

Schema: Groene Hart gebieds-icoonprojecten f Projecten Westelijke Veenweide

Groen = wenselijke toestand / op schema • Oranje = knelpunten • Grijs = project gestopt • Wit = geen gegevens beschikbaar 



Ruimtelijke Kwaliteit 
Merk Er Marketing 

Effectenmonitoring/Voorgangrapportage 
Kennis en Innovatieprogramma Westelijk Veenweiden 
Communicatie 
Verbreding stuurgroep 
Waterrecreatie 

6. 

Groene Hart brede projecten 

Het onderstaande schema bevat een overzicht van de 
Groene Hart brede projecten die zijn beoordeeld met 
daarbij de 'score' van deze projecten op de criteria 
voortgang, draagvlak en vooruitblik. 

De projecten liggen op schema. Ten aanzien van het 
draagvlak doen zich de volgende knelpunten voor: 

• Het kost moeite om financiële steun te vinden voor 
Merk El Marketing bij gemeenten en bedrijven*.

• Het kost moeite om steun te vinden bij gemeenten 
voor de verbreding van de stuurgroep. 

• Medewerkers en bestuurders van gemeenten zijn on-
voldoende betrokken bij de resultaten van het project 
Ruimtelijke Kwaliteit. 

Deze knelpunten werken ook door in de vooruitblik. 

* Ontwikkelingen in de tweede helft van 2012 op dit 
gebied laten zien dat het draagvlak voor samenwerking 
op het gebied van Merk Et Marketing sterk verbeterd is. 

Schema: Groene Hart brede projecten 

Project
	

Voortgang	Draagvlak	Vooruitblik 

Groen = wenselijke toestand / op schema • Oranje knelpunten • wit geen gegevens beschikbaar 

Financiën 

Ten behoeve van de voortgangsrapportage is een indi-
catief beeld opgesteld van de bestedingen. Dit beeld 
is gebaseerd op de financiële administratie van de ILG 
projecten. Het beeld is onder andere indicatief omdat 
niet alle Groene Hart projecten ILG-projecten zijn. 
ILG geld is ingezet voor projecten op het gebied van: 
landbouw, natuur, landschap, recreatie, leefbaarheid en 
veenweiden. Belangrijkste conclusie ten aanzien van de 
financiën is dat de absolute bestedingen per jaar flink 
afnemen. In 2008 werd nog 250 miljoen euro uitgege-
ven aan ILG-projecten in het Groene Hart. In 2010 was

dit gedaald tot 120 miljoen en in 2011 tot i-t-4 miljoen. 
Deze terugloop wordt veroorzaakt door bezuinigingen 
op Rijksbudgetten en door vertraging bij de planvor-
ming en uitvoering van meerdere projecten. Overigens 
zijn de bezuinigingen een belangrijke oorzaak van 
vertraging in projecten; teruglopende budgetten vragen 
om heroverwering van de oorspronkelijke plannen. 

Door bezuinigingen en vertraging zal uiteindelijk naar 
verwachting niet rneer dan 50% van het voor de peri-
ode 2008-2013 geraamde bedrag besteed worden.



Geintegreerde analyse 

7. 

De gecombineerde gegevens over de voortgang van 
maatregelen, gemeten effecten, draagvlak en financiën 
zijn onderworpen aan een analyse. Hieronder worden 
de belangrijkste conclusies weergegeven. 

Voortgang - De uitvoering van de fysieke maatrege-
len in de gebieden is vanaf 2007 langzaam op gang 
gekomen en is kwetsbaar voor bezuinigingen (va. 
2010). Fysieke maatregelen kunnen immers pas wor-
den uitgevoerd nadat integrale gebiedsprocessen met 
alle stakeholders zijn afgerond. Als een van de finan-
cieringsbronnen, zoals bijvoorbeeld de ILG-subsidie 
wegvalt, dan heeft dat grote gevolgen voor de uitvoe-
ring. Veel maatregelen worden immers bekostigd door 
middel van cofinanciering. Feitelijk moet het integrale 
gebiedsproces weer opnieuw doorlopen worden om op 
basis van de nieuwe budgeten tot herziene afspraken 
en prioriteiten te komen. Bovendien neemt het ver-
trouwen in het proces af als gemaakte afspraken niet 
nagekomen [kunnen) worden. Dit is wat in de meeste 
gebiedsprojecten speelt en geleid heeft tot vertraging 
in de uitvoering. 

Draagvlak - Uit de analyses van gebieden blijkt dat 
ondanks alle bezuinigingen er nog steeds animo is 
voor het Groene Hart en voor de meerderheid van de 
Groene Hart-projecten. Ook blijkt dat er nog steeds 
een toename is van de bekendheid van het Groene Hart 
en dat mensen vooral positieve associaties hebben bij 
het gebied. Het aanwezige draagvlak blijkt tevens uit 
het onderzoek "Kracht van het Groene Hart", dat de 
Rabobank in oktober 2012 heeft gepubliceerd. Meer 
informatie over dit onderzoek vindt u op www.kracht-
vanhetgroenehart.nl . 

Landschappelijke kwaliteit en verrommeling - Uit de 
meting van 2009 en 2010 blijkt dat de situatie rondom 
landschappelijke kwaliteit en verrommeling stabiel is. 
De inzet van instrumenten zoals 'migratiesaldo nul', 
beeldkwaliteitsplannen, bouwen met Groene Hart 
kwaliteit en de ondersteuning door het Kwaliteitsteam 
Groene Hart dragen hieraan bij. Wel is de vraag in hoe-
verre afnemende economische druk door recessie, en 
stagnatie op de woningmarkt en krimp wellicht bepa-
lender zijn geweest. Daarnaast is er weinig zicht op de 
mate van lokale verrommeling. Juist deze verrommeling 
kan veel hinder geven en beeldbepalend zijn voor het 
Groene Hart. De aanpak van lokale verrommeling is de 
verantwoordelijkheid van gemeenten. 

Water - De inzet van waterschappen in het kader 
van reguliere waterbeheersplannen kan bijdragen 
aan het tegengaan van bodemdaling. Een voorbeeld

hiervan is het instellen van flexibel peilbeheer. Ook het 
verwerven en inrichten van natte natuurgebieden levert 
een bijdrage aan het tegengaan van bodemdaling. In 
combinatie met de gebiedsprojecten Groene Hart en 
Westelijke Veenweiden, worden dit soort maatregelen 
toegepast op ruim 20.000 hectare. Deze inspanning 
heeft naar verwachting enige vermindering van bodem-
daling als resultaat. 

Landbouw - Het grootste aantal agrarische bedrijven 
in het Groene Hart is "middelgroot" van omvang. Het 
aantal van dit type bedrijven loopt terug. Het is de vraag 
wat dit zegt over de economische vitaliteit van deze 
bedrijven en de landbouwsector in het Groene Hart. Het 
is nog onduidelijk wat de invloed is van deze afname
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op de Groene Hart kwaliteit. De landbouw speelt in 
het Groene Hart immers een sleutelrol voor de econo-
mische vitaliteit en vervult de rol als beheerder van het 
landschap en de natuur. Grote veranderingen in deze 
sector zijn dan ook snel merkbaar in het gebied. 

Natuur - De kwaliteit van de natuur in het Groene Hart 
is op peil gebleven. Als gevolg van de bezuiniging op 
het ILG is de hoeveelheid nieuw aan te leggen natuur 
flink afgenomen. Tot 2009 was in totaal 7.079 hectare 
verworven. In de periode van 2009 tot 2011 is in totaal 
493 hectare verworven. 

Recreatie - In 2009 is het Groene Hart brede project 
Merk 6 Marketing gestart. Onderzoek naar de effec-
ten van de marketing laat zien dat het Groene Hart als 
bestemming in populanteit toeneemt ten opzichte van 
andere gebieden. Dat geldt voor verblijfsrecreatie, maar 
ook voor dagjesmensen. De toegenomen populariteit 
van het Groene Hart is ook te merken aan de stijgende 
trend in het gebruik van de website www.groenehart. 
nl . De toegenomen bekendheid van het Groene Hart is 
waarschijnlijk niet de enige oorzaak van de stijging in 
de recreatiecijfers. Ook de verbetering van het aanbod, 
bijvoorbeeld in de vorm van samenhangende routenet-
werken speelt een rol.

tfitbreiding van de Stuurgroep 
Groene Hart 
In de periode 2007 tot 2013 
hebben de drie Groene Hart 
provincies gezamenlijk pro-
gramma's en projecten uitge-
voerd in het Groene Hart. Dit is 
gebeurd onder aansturing van 
de Stuurgroep Groene Hart, met 
bestuurlijk vertegenwoordigers 
van de provincies Noord-Holland, 
Zuid-Holland en Utrecht. De 
planning is om in de loop van 
2013 de stuurgroep uit te brei-
den met vertegenwoordigers van 
waterschappen en gemeenten. 
De stuurgroep gaat dan verder als 
Stuurgroep Nationaal Landschap 
Groene Hart. Op dit moment wor-
den de samenwerkingsafspraken 
tussen de betrokken overheden 
op papier gezet. Meer informatie 
hierover vindt u op 
www.groene-hart.nl  

Colofon 

Het hoofdrapport en de samenvatting van de Effec-
tenmonitor 2012 / Voortgangsrapportage 2011 zijn 
opgesteld door 3dTransition en Programmabureau 
Groene Hart in opdracht van de Stuurgroep Nationaal 
Landschap Groene Hart i.o.. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met het Programmabureau Groene Hart: 
secretariaatgroenehart©provincie-utrecht.nl  
030 - 2582431 u kunt ook kijken op de website 
www.groene-hart.nl
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